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يبزبرأأيرلمحداء!برا ،!"هدء

ص...-خي

آلهوعلىمحمدسمسيدلهارس!ولمهعلاىونسلمويئ!ىاللهمجص

..المديقيوبمايأىطريق!إسالمكينوأوضحالمه

.فلاسفةبأ!نملامالاسلامفىالحكمنظ!اما"الدراسةخهذه..وبصد

ألمدممياسيين،واالمنصارىالمسملمينمنالمفكرأحرارلحطأقدههالمأاننصارى

الأياممنيومأيكن!لمدينالاسملام.أنج!عال!لمي!تجيلى،والرعايا

علمىمستوىذى!أدركهاالحقبفةهذهوأنه،منهجزءوالحلاومةالا

منأوالمتغابىالاينكرهالا.،أءالمعموعلىوالميسسمينالينصارىمنرفيع

اغباء.ذ:أأوجلاح!يقةكان

،ةوهذهصارى،الكتابييناخواننأمناللحرالجيلاولمإعرف

وخططتها."أقيلانمإليهاوصلكما(!اللحكمنظاما"مىالاسلامصورة

نأكيفليتبيبنوا،اللغربىواإلمشرقىالمس!يحى1ا،لفثرقادةمنبلدت!بينى

نظاماليهوصلماأرقىمحي!لدفئنظامالاسلام!ىالحكمنظام

اقى،النقاطمنكنيرفى.يتالوقثملمالمعالمبلدانأرقىفىإحكما1

اطحكمنظامإىاالدعوة1.أتهؤلببممتوثفو!،اللتصار.ـىالختابهؤلاءذكرها

منلملانظهردعوةهىوانما،طاضيهدعوةليستا-!ومالالهعلىيقوم

.بالاسلامبالممعميحبة.ولالا-يلنفىلا.الذىالموصنعىالمخكم0فلمماد

ا!تاب!وتواافينيرت!ا-ول!ايمأمياأمنوأالذين11لببزد.ادثم

."أبم!،وا؟!م!و3

.((ودزداد":بلفظ31:المدثر)إ*(
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نظامءايهايقومرئببععبةقواعدوجودالحكمنظامهلمةوتصزى

فانولهذا.وألرخاءوالقوةوالمعدلاللنظامواانننولهايضمنللدويلة

:فصولعدةفىدارقدالبحث

لماذاقيمةذا،اللحعنظاميعتبرفلا:الاسلأصة0اندلولةنمو-؟

"أرخممهتنتقصنظاماكأنفان،المباغىاغيروالتوس!عإلنهاءلملأمةيكفله

01."ا!لجولان."هنهاننفصالذىسعوريافىالبعثحكمكنظام!

،فماسمدأنظامايكونف!انهبا.لضوالتنرقبلادفىالذظممنذلكأشبهوما

هذاومعدويلاتالمىالأمةانقمطماقضيةنوقث!متالقصلطهذاوغى

نزتبطدويلاتطلأنهيا،اللضياعمقالاسلامى1.الحغونظاماسعلامها0عصمه!ا

ببسلمالمسملمينبيناهنراالذىالمنمزقكذلمكولميسى،الاسصلاميةبالمخلافة

وذل!،انو.ايراأق؟المعربينأللحرلباساحةعلىفتنمهده،يلذىالضياعالى

زهاءلمجع!ميرفالباغىحكم!حلهامقألقى"الاس!ا،مبةالخلافة1،"لفقداز،

تجاوزحقهمنال!تىاالمدممدلعمينخلي!"با"مرببأتمرونمصاصممل!وقف11

اث!مهابىمننيممنعهمولايظهأو.اامارتهجينبىدالىالاقليمىأ!احاكمسملطات

المسلمانالنقىاذاأ)!:إلمثحريفاللسحدبثاوذلمك،!سلموجهفىالعممعلاح

لم!.النارفىوا!ولىفانلقاتلطبمصيفي!ا

مىلهتنعترلمالإس!صة11!لدوللهأنكدفالفصمل1هذ!فىبيناكما

اتذاالمناصمدبثتقللبدإدواوينا4أقاروالىذ!متبل.ا!ميةاأرحال!

ابنععيموبةالدولأ!نكاضهاعلىقاصهانلظىوا!ل!عمرأنيةالمدلهيةالإختصاصات

الثسرقىالفلكإلىقنقمىالفنىسواءال!حديث!رلهنافىالا!مالى

اللغربى.اففلكالىقفنفىالتىأو

الفلاسمفةحكماءلأقوالطبيانوفيه:ا!لولايةوأنواع"الخلافة-2

الترثسيحاثصروطومكن!دولةدببنوأنهالاسسلامطبيعةعناللنصارى

وفظموالوزراءالولاةأ!الطوظبي!عةممابخباقهواوب!بإن،الخمليفةإنصلبا

والاسقعلامامت،افةالث!قااأ)؟أصالد.ائرقهقثسمذماوهووالبرببدالمجندية

01(.الرسميةثاالبلاغاواالمراسيمادارةوا
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وكل.واسنقلالهالمةضاءلتطوربيعانوفيه:القضا.ءن!نطبم-3

ونمئيمكابلإلممر.افعةآدابمنالمحديثعصزنافىاللراقىبالقضياءيتصلما

عنوتحريات،قضاثيةورسومللقضاة!ازةما!ليةودرجظ،لل!كمة

كقضعاء-النوعىالمقضاءو.ألأنةالمهنظهلاماو!إلشميدعدانلة

.افالأثسراوإهاثسععبنىوقضماء-المظدالمم

المالبببظلنثسأةبياقوفيه،المعامو!المالطالمدولمةثرأء-4

المظالموديواقالميرإثكديوانبهإلخ!اصةاوبنوالدوا..العاماهـالأو

الصرفووج!ه.وقيضهاوتارببخهااللجزيةوبالبان.المصادرةالأمو/الطأو

فى!لاس!علاممسنقلةرزظرديةمح.المخقلفةالثسدعوب1وذطوالبرالعامللمالط

يكؤنواي!نالمد"ءلمينأجدرمادر.اسصةألحيهاوا!احق..الاقتصعا!دءجال

الحكمنظاملمعالمأدر!اكاالينصارىمنأقليكونواولا..ب!وعىعلى

05ءسلامىالاله

هسذانكاملىعنالغافلينظوبببثيروأنلمالصول.أسألهإلهوا

ا!اح!نيف.المدبن

ا!جبوىاقعلعبد
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الالهلث/القصل

لاشذ!ه!ا!حجؤالذولة

lا!خلفاءواعهـالفبىفى. لراتنمدي!

أمية.وبه!

وعصر-الصباسىالعصردفى.

!للأوقي.

االالوطتعصرفىالانقد"مام!ثرهل.

المدممل!؟ثنمخصيةأوالاسعدمعلى

المناصب.ءبود-اللأ!واق.

وأجب؟الالعملاميةاللولةاقامههل.

العالمسانيةفعالاتفاقلا!نهل.
الاخدقى؟واالصانونوالمصلحة

طرو-العالمانلةلا-الاسمدم5
.الاممعادة
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الا!عيملاميةأللولة

الثالمظالقراقظيةحنض/النبوةمن

النبىعهدفىالأس!لاميةإالمدولة!نموقصعةزب!انجورجىتناول

)1(!.ةطفقالوالمعباسيينأصةابنىوعصرى،الراثعمدينو.اللحنلفاءا!

الفبى:عهدف!.

ل!بوةلىالألفا.لشنةف!المدب!نةفىالامعمعلاميةالمدولمةتأسست

فىتدخللاالمدببنةحدوفىخارجأرض!و!،قلبالونو.المه!"!مون

ضهو.ا!يها.وب!عض!بيثزبمحصورة"ال!*ولةففلكدوحدو...ؤمام!

لمجوتأواالنبىبيتأوالمعممجديومئذالقضاءواانا!حكومةاردوكاتت

اليهاافأضافواةلل!اابعةاللراا!لسثة.الىثتمأنهاذلمكوءازالسابةا!له

ادىفوا،فدكثم،خبيرأرضالتاليةأالسنةوةى،اللنضيربمنىأرض

حدودهـمامدواثم،فجوثع!فتبايلةفالمطائفمكةاورتحوثملمفتيهإءالقرى

فعمانفاللايمننجرانأللىوجينوبا،!"أيلة!بوكالى!شمممالا

فلالميمامةهفانبحرين

منقفنذالاسملامدولةكاننتلللهجرة01سمينةالنبىوفىولما

شرقاألل!جمخليجومن،جنوباالميمناطىءثعمواا!لىثمهمالاوأيلةتب!وك

،ا!لتعاوقووالمؤاخاةاةالمدمعاواالدولمةأساسىوكان،باغراللقلزمبحرالمى

ثعميئ!انقررتالتىالمختم!نحةائبوالضراوالمزكاة7الجيندهمالمدى"لمموفوا

الدولة.االماليةاردالمواهىفثم!ببئا

الاس!لامىاالتمدنتاريخفىزمدأنجورجىبقلمالبحثهذاجاء)1(

ب!دها.وما121ص2ب
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هالأكبرا.المجمهوروهماءايلفقرإتسترضىلأنهماعالالةحكمةالزكاةو!ى

ال!حزلة.واإلغ!نائماأخكاماشرعته!رموقعةلعر5
....هـ.

***

االراتعمديق:الخأنماءعهسدفى.

ا!اتنه!املفذخالجفدبعدثاالردةمنوفرغبكرأبهئؤ!لىفلما

11،فتوح3فرأوكاتتصروفقحالخطاببنعمرسفنخ!أوأتم،المعراقوا

أخرىهابلادإأففتحعثمان4وتلوو،عصرهفى

بين!،ش!مبتالتىبالفتنةطقاتلهبعدالفغوحعقإسملهوناوتفءخلى

أأزمةعلىيدهمعاويةوضع.اتنمديناللراالخليواء1عصرأتتمضىإذاحتى

وأفريقيةوالنوبةوصرالنسامعيلىتخفقالمسلمينورأياتا.للافة

وطبرس!تانوبرجانأذربيج!انواوأرجمبنبصة!فارلم!اقوال!ع!را

.وغيرطازالأ.هواوا

الأعمإلالمى4عها!اوبرسل4انلكوفأوالمدببنةكلىيقيمالمخايفة3افىو

.أقال!عرثما!ثساميومفذالاسملاصةالممياكةأءمالطوأكبر."الولاي!اتا"

فارةولرى،وصلنهعاءوعمانو!البحرينو"الاطائفمكةانل!عرببلا!دوفى

النوبة.وينبيعهاوهاصرأفوبتيا

الصربفةمنأساراالأعمالهذهالمىعما!لاببرلهمملوناللفاءوكاف

عمالايولىو.هودضنمقفىيقيمعاطهاكانافقفىالثسامالا-فةلكو،1أو-

وكذلك-وفلدم!مطينالأردنواوقفعسرينكنح!-الأجنادفن!ح!تهاماعلى

الىامه!قهت!حتمنالمعماليرلش!ايلغاليبافىعاملهاكاقمهمر

هواالئوبة.!رةأفر

"!!

أمية:بنىعهدةى.

غربا.المغربوسائرالأندلعسففتحتلم،اننساعاالمدولةادتؤ

المبرتجبالفقطعوا،أسبانيااءورامنأوروبافىأميةبفو.وأوغل
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الروننهـر،ا!لىفببهاأوغلو،1وافرلحدسمااودخلوابالمبوالهدم!المعروفةوهى

فىج!لا.همبكلهلمدفح!فتكاننفوالذلكالإفرفج1فارقعد!!14!ل!م!ح!نة

وسىطفىانفيهوبواتوربملدتىبينالمتفمسمهداءبلاطببمصصهى!ان

لحلاللية.افردنعهما

تف-ارلمانالامبراطررجدمارلتلىشارلطك!افرنجةيقودوكان

المذىالمغافقىالرحمنعبدالأندلملسأميراعلىالمعركةهذهفىفالحتهس

1(ا!لحاليةفرنسيا:"غالمةمنايلعربينيعحبألم!لكنهعهومنه!و.اس!متثممهد

الج!نوب"نكبير?جزعلنمسيطوينظوةاواانفااءا"اللثس!داإ"بلادموفععةبصد

عنتخسلو"احتى(م2*مس!نةا)الموق!عةهذهبعدس!عنةثلاثيننحو

.م171-!يهم!1سه!فة"نربونالأل!ربولهةعاصهت!

الم!اءهاوراوهافخراسماقفاوس!بلادفىالأمويينففنوحو"اءتدت

الهند.حدود

***

.ا!اسميبة:الالوثهةما.

حرقأالباسم!!نعهدعلىالاسيلاصبةالمظكةنطاقاتدهمح1ثم

.الآناحتىالاسعمكمزمنفى.اليهبلغتمااأوسهعصارت!ا

،والستننلاإ،االعباسيينسمبعطرةمنالأعمالاب!عض!بخروجعابر.ةولا

،الأندلس-الا-الباسىللخليفةيخطب!هـنك!ا!لدول.هذهأمراءكانفقد

.!سلفونو!3أمهام!اسلاميةفالمملكة،ا!لدولاختملفتماو

فىتركمممنانأعله!!.الى:ثسيسمالاالمم!لكة1هذهح!ودبلغتوقد

البى:وجمنوبا.اسبانياثم!ما!لىفىا،البرانلمىا"المبرت؟جبالهآس!يا

.الكبرىالافريقيةالصيحراءوقاصية.الهندىالمحيطواالمعرببحر

المحيظ:وغربا،الهنسدملاكامنو.البلنجأبالسندبلادالىا:وثسرقا

أورالربا.ضمماحةضعفىعلىب!لمكمدساحت!هاادلهوز.الإطلنطى

أعماللها.اءبأسمأنأتىالممعةالواالمفلكةت!لأ.عظم!ةولببإن

.ازاالأهسسو-103اقبأنعرألأالمسواد-1
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r-مدانكز-04رسفأ

أصب!هان-06ان!ر-

سعاناخر-0.8نسجمععماتا-7

نا-،!بذما-001انهمعحذ-9

الايفارين.-013قذقمهوجان-11

.أذربيجطن-014وقاتنعانفتم-13

قزوين.-!56ا!صرى-51

فكريت.-0018طبرسسقان-71

..أمغانال!-002زووثسهر-91

ربيعةيارد-022لصرصسلىا-13

.ط!وران-034فارقينوممباأرزن-23.

والعوأص!م.قنسرببن-026ات.اللفرإطرببئ-25

دضتمق.-038حهـح!-27

فلسطين.-003الأودن-92

جيلأن.--033مصر-31

.(تونمم!)أفريقية-034برفم!ة-صهع!

والدرياراتألمجعزيرة-536والمدينةل!خه-35

.والمكرخالىموقياناتالفروا

المكيوفة-038ان!!ز-37

نجاقز-004ة!-رلبا-93

جانبر-02tمدمىنخر-14

آسد.-0،44أرصبنببة-43

!البحرينهاليمامة-046ضرديابى-45

منب!لا-084ن!ا-74

أكثر/اأووقاضأجخواوديوأنمالب!بقطالولاياتهذهمنولى-كل

كثيرتزالولا،إ!حيناذلكف!الماتمدنالمعالمأمماءهظمهمولهسكافا

لمذلكاإثراالأناالبىالعوبيةالحروفبالغاننها.تكتبوأفرب!ااسسياأمممن

الاظيم.إتصدنا
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هردكينابةالبىأدي.قفالغربىالاجذلألضغطكانوأنهذأ:أقول

:ااصلمبلإدثلامىالأس!ا!لوجهاثاولإزالمةلاتببنية.بحزوفهيةالقوالملغانأ

المعربيةبالمجرلزفيالمصا!اوكتابة.،المعاصرةالاسلامية/انيقظة..ولكن

المخطالمةازالمستح!بل!منجحلىبالعربيةآنالمقيربنكوةإلصيىدومثعر!عية

الأعجصبة.الاسلا!ةا!لثسعوبهذهفىتامةزانة11العربى

***

:ادهـلىلات!رةما

بجامع!ةا!لقن!ر!ة/1!لعغأ!تطأسمتاذول(نمثه!!Me4م!ا"مبذزافىمقىالط

عادت-الميلادى1المعماثعش-الم!برىالرابعالمقزتهفى:سوبخبسرافىبالى

فيعها،.ؤقامتالم!عإب!ال!تحقدليعليهكانتماالىالاسلاميةالمملكة

حوالىالانقسام0"!ذ"ا.تموقد."بعضىعنبيعضيهاهنفصلىصغيرةدول

."م635=!334سممنة

بوببه-بنىأيدىفىوالمجبلوأصيهيانوالمرىفارسفمعارت

بكروديارربيعةودبإروالموصل..المياسبنمحص!بدفىوكزمان

يدفىالاتنصاموامصرأصبحتوا-حمدانبن!أيدىفىمضرودبإر

فىوالأندلمدم!"الفاطصإيئي!ىفىوأفربقيةوالمضهـب..طفجبنهحمد

الأموازوا-أحفدابزلمينصريدفىاسمان!وخرا-النا!سالمرحصتعبديد

طاهرأبىيدفىالمبحرينواو)الببمامة،البربديقب!دفىوالعصرةوواسمط

المحليفةيدفىيبقولمم.الدببميدفىوجرجانهم!وطرستان-القرطى

أعمايلهاوادادخدلاأ

أصحابفيعل!م449=!2+عامفىالمدم!عودىء)ثثسبهو

طوكبفحلفاببماهوالذىالصهتععلىمن!واحد!وتغلب،اثتالأطرا

.الاسكندريم(موتبعدالظوائف

بعدهاوما73ص2بو6003صابللممسعودىالذهب1مروج)2(
.ايلأوروبيةأالطبعه
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هالأذهانةمهماثلاوهماظقببغدادالخليفةبسيادةشبظأنعلى

،بالسيادةلم!لخليفةيهعترفوقالمطوائفملوكأو.الأطرافأص!ح!ابوكان

عابم.جمطفبىاياالم!الليهويرسونالمسعاجدفيال!عاءلهويقذمون

.الروميادنيةالامبرأطوريةقياضرةمنقيصراذلكفييثنسبهوهو

قلبل،لسلظانالاعلليهالمةوليسنالأ.لمأينيةالأمة0يحكمألمالهياة!اإقدلصة

ماالدمعلطانوالقوةمنلهكانما-اهذارنجم-يفقدلمبمايلخلا!4معنىولكن

الخليفةلأنفلسلمقبيتخذواليم!الأندلمعىفىأهبب!ةبنىانحتى

.،الخكئفبمنى"أنفعم!ميايدصمونكماهوابل،المؤهنين1بأمير"انلتدمممط؟أو

فلم.المقاعدةهذهعلىخرجمناأول!فكانوأ.افماطصونجاءثم

يكونو.أ.أنأرادوابل،فقطدنيويةسلطةذوىأمراءيكؤنواربأنيكصوا

بعدالخلافةلمقبلألهفس!افاقخذواأ!اللنبىالمحقلقيينالمخ!لفاء

اللقبهذا.!مةأسرعتفم،م909=!.792سنةفىالقبروأنافتغ

!كان05أطللص!جبمالىجنوب!-لهصجيلماسةحاكمأن!ذىأكابوطاالى

-م539:!342سمنةفىالمؤضيننجأميرنفدم!عهل!ت.صطيرالسذمبباح!اكما

عظيمة.رهبةالمنفدمىفىبيععثقبلىمنكاناللذىال!قبوهر

بأميرأننلقبوب!افريقب!العل!يينأنب!الأندلعبىالفرحمنعبدعلمولما

فىالمؤمنينبأميروتدمممى،الخلافةلمقباأيضامملنفسهاتحنذالمؤمنين

.)مابم619.-!ء35سمذة

***

الممممبم؟ثممخصدبة!والألعطمأعلىالإلحقمممامأثرهل.

واتعددألا!نقعمهابمه!ذاشأنمنيكنول!.:ميتزآدمالأسطأذق!ال

!الموطنة!أوممالأسكمهعنىفيضببقالىيؤدىأنالمؤهنين0أمراء

سممبنطاحدةوامملكةتؤلفالأق!الطبمهعذه"كلصارتبل!.الاسلامى

جتزدم7االهجرىالرابعاالفتنفىالاسع!لاميمةالحضارةإ)3!

.3-اص2بريدةأبوالهادىاعبدمحهدقرجمة
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-ىالمدم!معوفىلمبسننعطه!لبماالذىألاصطلاجوهو-الاسسدلايممملكة

الحدودبانننقبدلا.اسلاميةوحدةوقامت5ا!لكفرصلكةعن!هاتمبلزا

اطوريةالاصرااتحياد1عنمتنمأمامحنسوهعذا.الجديدةالد"مباسيعية

لممولكبنه!اايلوحدةغرضها.كاناذ-عتنمرالذأسمعانقرنفيالألم!الهية

.-جرمانىأصل!!ممنوغيرهااللنصعاقتنممل؟أنند-م!ننطع

أغصىفىكأشغرمققطنذالاسلابمم!لكةأناالمقدسىليعمتبر

لهجبوفى،نقطعأف!داوا.المغمربفى/االأقمنىالسيوسىالىالمتنرق

.)4(أثسعصعتنرة

اأرض!تنرضها:هىالاسملامممللكةفحدود!حوقلىابنعنداأما

المخدطعلىين!مكنونالمذي!قاللمممودأنطكةوغربلها،فازلميوبحرالهند

.الرانواواللانالأرمنمنبهايتضلوماالرومبلادوشمالمببها،الأطلهسى

60(فارلم!بحروجنوبيها،فيوالهالتركاوواللصقالبةالمبلغارواإخزروا

ظلفىالمطكةهذهحدودداخليدممافرأنيممينظيعالم!مملموكان

!يعبدهالذىالواحدالالهيمعبدؤنال!ناسىيجدوفيهيا،كلنفهوتحت.دينه

واحىدأ!رغرفاواحمسدةثصريعةه!دوكذللك،يصلىكماوببهملون

.واح!داةوعادات

بلصمععلميضمنعملىقانون1الاسلاميةالمملكةهسذهفىي!وجدوحان

ممأحدلصعهع!أنالتنمخصيةحربفةعلىآمن!ايكونبحيث.المواطنحق

.المصور0منصورةأىعدلىأحديسنزقهأنببسنظيعلاوب!دث

الاخاصهوالقرنفىكلهاالبلادهذهفىا"خبسروهاصر"طوفولتد

المضايقانجطفنيلاقىأنادون-المببلادىغنرالمحادى-انل!عرى

المقرنكلىأ!دانيافىلمجساكلركانالذىالألماطىلج!4كاقما

.العسلامعاببماالمسيحبعدعثمرالثه!

لددن!عهالأقاليم!عرفهفىاتققاسعيمأحسن:الماثدسى)؟(

.65لآحهى1877

11-.ءاص-؟187ليدنطب!عةوالممالكالمسا!ك:حوقلابن51(
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بحراأصبحاقدشارنمان!صربعدالمتو-طالأبيضالبحروكان

واسظ!طاع،!355سمنةألبيزهطيينيدفىقبرص!مممقطتحتىعربب!

الغربية!-ودهمعلىببحاكظواأقالرابحالمننرنإأوائلىمنذالمعباسيون

أعناىمنأدثقرااهتالاف!صاراأخياراوكادنت.ا!لبإزفطييناعشد.اءمبئ

دابب!ضدبرلميناا

المتىالمحدودع!لىالمدمعلمونحافظالاسيلاميةالمطكةجينوبوووى

اسسيعودىوبجدثنا.اللنوبةهجماتاوصدوا.قديمالملرومانكياشه

ضنذصه!لمحر.اقدانواكااللنوبةأنام439=!332عامفىبمصروهو

هذاأنوا.معلومةاللسبىمنرؤوس!علىسسعدبناللهعيدولاية

المسبىه!تاءىويح!ممعهدهالىسنةكلفىجاريةسنةصارالسبى

.أن"أسرببلادلمقيمامصرأميرالائبويفبضه،بانبقطوالمشوبةمصربأرض

.أبربمهدينةوفتحواصرعدسكرسارم569-!345ع!امو!ى

.مصر)آ(يلىمماألنوبةحصونآخروهى

أ!ودغتنمت:امرينةالالسلامةىدخملتالغربىاالج!نوب0،أقصىوفى

كنصارت.ألافري!يةالمصحواءغربطفىالحبرئ،التجاربةالمدينةوهى

انحريقيا.ولهءطذاحيةمنالاسلاميةال!براطوريةننقطةأقصئالممدببنةهذه

فقدالمغربفىفيدءني!نحدسراالاسلامسملطان!كأنهاذ"انه2على

م259=!3إ3عامف!ت.الثصقفىإلمدصتمرنقدمهذلكمابلكان

.ث!نية"7(إه1علىالحينذلكحقىوكمانتبلوخهمقابئفتحمتط

ألفمائتىنحوكالأتر/1مانأسلمإم06!-ء934سم!نةوفى

..81(خمركاة

اخرأسميبجابكاندت!ال!رى1إلمثاك01!لقرنأواخرفىأنهحينوعلى

..6،،35صىابأهجرىاا!رابعاالقرننحىألاسلامر"1مارةالحضا()6

.9(2!!6بمسكويةلابنأاللأهمتجارب)7(

926صوالحدائهتالعيونؤكتالة924ص6بمدسحكويهابنأ)8

.155-ا؟هصا!49رقمبهـ!!نكخطوط
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أمراءسللكفيبفراخاندخ!لطفان،اقرك"يلىممالامدسلمينمدينة

التايبمهنهرحوضاالمبىتمفذالاسلإصة!المملكةحدؤدج!ع!المدم!ملمين

-.-مدمبملمينخانقبلادأهلهكانبما605*ا.!0793..!عاموفى

غزفةءخعاحبسبكتكينبنمحمودا!لعة!علطاقتنممرالوقت"ذلكوف!

علامةوكانلتط.الا!سلابملمدمملطانالفد.بلادمنواسعةابلاداوأخضبع

محمودالدمملطأندندوكان5أصابع!ايقطعونأت!الفدهلوكعذدالمث!تة

.)9(الكثرهيادنهمنأصابعامن

ان!سامةكانا؟افيمالم!لبحثضانتيرخىأننزيدولاا:).!(قالىثم

يبدسألةهذهفىنظرنجااذا،.إدلترهوردلائلطمندإيلاالليعباساب!نبىدولة

الأحوالهذهفى!طأيحكبموا!لذى.فيهنعيتنىالمذىالعحرهذابمنظار

.بالوحدةيسحونهأساكاما.وعلى،الكمأساسعلى

المكبرىةالبالميةالامبراطود!يالتان:فقو!أنندممقطيعأنفاعلى

علىخاصىبنوحاماوا،عبقرىزعيبمثعمخصبىعلىاما،دائماتوتكر

هسذهووجودوالؤحغس!عيةو.الفوةالمخفسونةأهلمنطضمةوجوفه

طبببغى."عيروجوداالخالقينكلقاعلياط!هـراالئهالامبر

يدلىماوالمفاط!ونوكافوراالاحنثسدي!ع!علىمصرفىنجدوللممنأ

عظيمةا!لصىةافرةوا،الجانبمنيعةكاشهقدهىفي.تأخرهاءلى

وفصربفوعدل!السامافيينبفناقبالمرحالونايتنموووكذلك.إخيراتا

.وهنعة)11(عظمةمنلمملكت!كانوماأعمال!

داممنسذوذلمك،الأياملمهساتمنكرتقدالتىف!بغدادأما

وأغملواإفمممادأافي!هاوغاثواا)12"الم!عيارونأرهجهاحينم0279-ءبم15

436!رقممخطوط-االجوزىلابن11،مممتار!خفىالمنتظم)9(

القرنفىالاله!لا!4انحضارةوانب-181/11صببزلينالأهئيةبالمكتبة

2105-!صابالهجرىاب!الرا

.؟ا-11صىابا!رابحالفرتفىالإسملاميةالحض!،رة)01(

التاالية.والصفحات،13صوالمهالكالمسىإشك:حون!تلابن)11(

..ب/191صا!حد.ائقواالغيونومحاب،!لملألآصالمنتظم11؟ا(

أ(الح!كمنظام-2)
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الحخومةهضعفتكلماي!اقبم.لإمر.هبمضار.ثبم،مرةلأؤذالئهبفييها

049-5صهم4--09321.عيامبىبين،مإامتطا!لمسعفو%يامماأسو(وكاندئط

اننصورقصرفىابائنئالمخضبراءالقبةرأحهسقوطكمانوكأننما.م459-

.العباسبينىنيمبأفرلطاراهيا!معابم049-ءبم92عام!اندمعلابمبمدينة

طرس!قوطها..لميلةوجمان(!المبلادوعلبمأدبغداتاجأث!القبةنالكوكيانت

ا"13101.(ثععديدوبرقورعدعليم

ا!لفس!طاطمدينةيئنعيد..بذكرالمقدسىانجد!اولأ!جل:قاله!

وأجلإلآنامأوضجرالاسلامموضخر.ادبغدإناسخأللأانهالىلقوك.ب!عر

الخينمنسذ.ذلمكمصرعاصممةظلتولق!دنكأالعممملايمصينعةمن

+.141(بمأالاسيممدنأكبرثلأ

،،،،01،

!يز:بكلاالعمدماةتداء.

151(م2169-ء314س!نةبد!؟المزومزحفاق:صاقزبمITقال

جيوشوافتء429=ءيهم1طبموفي"ططيةمدينةعلىبعاسدنجلائ!

أنالرهاأطهكهوطبو،أ،نصيبينقربوبلقر.ابكردياراالمىالروم

قد-زعم!فى-الدمعلامعلببماالمدم!ميحكأناللذى:المندبليالب!ايدهنعوا

منعدد.اطلاقضأبلفىوذللظ.فيهوبخههصوزةوصارتطونجههبهصسح

المسيلص.أسرئ

أهلمنالرنج!هفاسمتح!ر.ذكفى"المققىا"!الخليفةوكوتب

هف!اأنالمبعضمدكر،ببب!عظببمجد.الطوقاممرأي!لآخذ.هطكتبما

هلوكهزدملكيلنضهنم5انرهاكئدبم!نهمىالظويلاالدهرإمئذلالمئد

اثارو.ا1:ود!راهجوا،اللصوصىمنالطرففطاع:.الهي!ارونا.(؟)2

والذعر.الفقفة

..ا؟صابالهجرىااالرابحالقرن.فىالاهصلأميةالحخ!ه،رةا!)؟

..!؟صاج!الهجرىالرابعالقرفي،هىالاسلاميةاإلحضارة)15(
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أحقالمعمملمينلأن.الاسلامعلىغضاضةالب!دف!عهفىأنوا.المروم

وهو-عيدمىبنغلىففنال،صببىرنهوفيه،السلانمعليهجمبدمىبمندبلي

مناخراج!وا،الأسرمنالمدممعلمينخلاصان:-ذ.اكاذالمدم!نالموزير

!!إف!أ،!ا!ز.ك!وجميب!ن!!اجقالضنلأقكهيفاسموئهمامع،المكفردأر

الىفحطوه.انرومالىالمنديلالىسعلم.،قولهعلىحضرممنجماعة

وضعى!،لال!فبإلمهزبخاله..المذ!لة.وكبأربطريرك."وحرنجهمالمضسطنطبية

إلمح!ىإلكنيمممهض".ا.إظئؤحمل،المكلتر0طلمثسنمحيديهبينبأجمده!المدولةأ.هلى

8-"بر-.161(ألمبلاطالى،كاوفئهاصوفبااأجيا"

إ:غ."ء.؟إ:ت.-!!!ف!.

يخب.في...3-.-!..*..!لا.-/.!.7....هى

؟ةبا!لثمابى15المزنجحغ3(0"..61!ا

ا5-:بخالمدنريك،إلمسيحل!نجسه

0105.ء

،صوهؤحؤب.ذعؤءقىعلنئ.أا"فيب!.لإ..؟أصن

4؟ءأ
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ب!ضلنوأا

المنامبب:ونثعبباللم!إقحع!أة.

ضبطالمىاضطرواوارداق!وكثرتالمدمنلإن0سعلطمانامفسجلما"

يضبطأقعمرأىفرا.هنمهيخرجومايدخلماوقيعيضودقييدهذلك

قدرعلى!طالعامهـالمبىفبىهعينةاتبرواهنهفيدفع،الدفاقرفيالموارد

11!لحاجةعندبهلللأننقاحيحقظالأموالمنييقبىوالذى،اشحقاقه

الدسفةفيوقي!ل-لمل!نرةالضبوناالعع!مينةفىذلكفىفشرع

بالمدل!انهعنهيعبراماولصر-ضسرةالخامسة

أسماهادار.أوخزاهةعمرلأتشأالمالبيتمواهـدتكاثرتولما

-ء04سنة-الرإثسدينالخلفاءدولةفانفضتا!كأالمالببا!

فيها:المناصبوآصسحابب

)الخليفة.-1

.الأص!ار0فىعمماله-2

.الديوانأمرويتولمىإكتبالهيكتبكاتب-3

الحاجب.يدمعمونه؟لنواخاصخادبم-4

المالى.بيتيتولىخازن-5

.إخصوهاتافييقضىقاض-6

أميسة:ثنى.ع!دوة!.

.اجالخراوديو.انوالبريدالمخاتم1وديوانا!رساسذحدث

البا!س:ا!لرفى.

فىمقام!يقوممنااسستتابو!العبالع!.بنىالى.الأمرأل!ولمسا

ثم،وغيرهماوالحدسبةالوزارةهنصبىفاشحدثوا،لىالأعماصاممرة
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فاختلفتط،أحوالهااقتضتهامناصب(الأسهلامدولطمن4دواكلأحدثت

لحفصببله.حللامماألثأهرةافى!اوفببهماقرطبةفىطبغدادفى

المدهورانيتولمىالذىهوالراشدينالحن!فاءعهدفىانكاتبوكان

وغير!ا،والجزيةال!خراج1أموالمنيردمافيدون،عمروضعهماعلى

.العفنال!اقبةويقولى،وغيرهموالمصماةاللعمال!وإالجبندككلىببذفقوما

المى:الدموانذلكتثسبالدولةإأعمالىاقمسعتفلما

.جالمخر/1ديوانوعووالجزيةالخراجبحمممماباتيختص-.ماإ

انديراوهوويخرهمالجفدعلىبالنفقةيختصماوالمى-2

\..النف!ةواالزمام

.المعادنانوديراالاقظاعانديبىمثلىذلكبغيرياتعلقماوا!لى-3

ة،-:!-؟!ب--ححى----:--------ححسى-------.:-
ورواثب!وطبق!ات!مالجن!دأسفاءبتدوينيحنتصماالىوا-45

الحبند.اندببىوهو

وغيرهما.أسدخرر"اوديوانالألم!اطيلديوانهانلج!ندانكيوامنوقفرغ

--.

دببىانهوخاصاديوانما!وغببرهم!العفالاسلاثلمزاوأفرد-5

.الائثنعاءاأوا!لرسمائلى

أيامفى!فرعنمالمسلمينأموالى"لنىعاماخزناالم!الطبببةوكأن

وبعضها،الصدقاهتاالألأفوابدضها:هروععدةإلىالبياسمبينوااياموبيبن

ذللظ.لغيروبعضهاأبررثة،لأموالطوبعضها،المظانملأمواك

ال!ضاءفنفمفؤ.ع:.الأخرىإ،لمئاصبشسمعبفتهاالئظهذ!!وعلى

.خصشهي!نلآمغاذالكرئحو،وابشحرلمحةاة،والحسمبة،المظاالمدنجواق

-*س!*
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واجدبئأالإسلاصة.الدولةاقامةهل

.قائلا:هدا.)11*.عنالمدممفثعرق!.أحد..أنجاهبهة،-

منهيوالنني،بالسيانممها!لد.ينئزبط..المئيالمجكمةالضالة0ان0،

المنستغزبينعمندنجال!وكتحظىلا،ائهومصزا"%لاسلاحمهال!ثاريخحنصائص

والخياة،الدينمن"صعائللكلبأنالاعنعادعأى:أساسىالهثسأوااللفثببن

العلممنقسطللديه.اهسان.أىولكنبها.،المهنصنفلانخاصءالمهاالعلمي!ة

هيدهأني!عرم!!الإسلابم:،،.ئعابيمعن--ايسمهسمطحب!كانول!ت..حدى

ث!لميهاوح!اناللإة،ب!3الائدمنانبيرالمعلافةفئطبمحدعئدنفعهلاالتعأيليم

ا!لدممامعلىببجب،الأجئماعىللعمحليكمحددئظاموصحالىذلكتئفعدي

كلبأننجأنتنعمفببمبدأنا،دفاذ!!لهاوكئثيجةالمعكقةنلذ2ثاومنكةثراثباعه

ثحئضلمرلكواأليف!،المهةارا؟ةعن.ائبثفنأائماانطيعية.االمحيأهمظا.فر..

الغاببت4أفهغلنئ"وضوخفىيجملآنالقر1فان،بها*!اصةايجابةبقببم

ل!،وجضيجم!الخ!إلمق،ارا؟ه.مغابحئليقانه-ةهـنجإوبنللخلؤ،ة..هنىالئهائية

بئطب!أ(اسملأفا"ببدمممىإلذىالخضومعااهدافان:لملائعممانوبال!ئم!مبة

معواغيانكبيفإ.ابجانجيا.،!وسقوكهالانسأنر.غباتفكييف-اهةبدا-

رطبببصةيفقرض!المطلفهذاو!لط،الخالقوضيعهاالقىاالحياةتوافين

ننعير-بثعيرلاةؤمغان+ثابثة."صايببن!الشرإنخير"!اوالمفيا.جمنم،.نجكونأنالحفاك

المظثزوفكل!فنىوأصالمنفياا.بصدقطتحنفظ!.ؤلكئها؟6،.والأؤفئةألآحوالق

02*!ا.!!"،-/-!.3!.*.،أأ..؟ة؟+أ)!!ا،اةوالأوقسات

05515"61؟

ؤ.الثسر،انمخيزتقخعتي!.".فدأئق6"من.أ."ليهومنط!غأ.ةخما"!بمطأنإضتغدؤؤمندأ..يم8

المضخة!ثفة؟..بخلاتإق.-.يخ!يمي!نل!!نأولتائا.خ!فنىؤإلظلئمانعدك"أو

عرضةفهو،المبدأحيثمقوضهعىتةكبرالبثصركبالاقفكيربأنذلك،المطلقة

غايةأنصحذا11فانه5.هذااوجملى،و!يطمه"المفكرابزمنللتأثردائما

ألاسملام1من!اج:كتلابهمنوهذا((ألهمحدمحهد"وتسمى"أ(سلموقدا)1(

.02-17ص،هط"،ماضىمحمدمنصورتربممة،الحكمفى
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لملاندمسانبدفلا،الله0ادةاراوفقورنجتهالاندسمانطا.لبتكبيفهىالدين

وبين.،والثصرالخيمبيني!زكيف،الخطأمنهعصوفةبأسالميبياقعلمأن

يجب.لاومافمعلهيجدبطم!ا

كقولم!::ألأنخلافتعلومعليهانصتاللتى1المجردةالمتعاليمان

عرضةلأنها،نكقىلا"باللهثقا!أوا"صادقاكن)!!و"الاناسأحبب"

المتناقضة.1القفاسرمنلكصر

قفمصق*القىالمضببىطةا.لمحكمةالقو.افينمنمجموعةصالمطوهبهان

.،بأكظ!اتالمبمصرببماالجعاةجالط-التمندم!ميقاهذاائرةدااتمسعتمهما-

والانجفماعببةوا!فوذية،والمادييةالروحية1مظاهراهالمكلوققنرض

طريقعنالغايةفذهليحققالاسعلامانوا،والسياسبةوالإقتصادية

بهأجاءالمننىالأحكاصمدفنيهاونثمعمملىوهى،الشريعةصافىقانون

ووضعحتفا.فسزفظبالأحرىأو-البماأضيفتأناب!عدالمكريمالفرأن

واهى.((المسنةا"ننمممىوالق!ا!/سولطاليأحادبثه-الع!ليةبالأمثلة

جأنبالنايكثسفانالممممنةواآنا!لقرأناالمؤمنويرى،!حياتهأسعملوب

فانهماممللانسانوبالندسبة،الكونخلقفىا!لكليةالثمماملةا!لهسمنةمن

.كؤنأنيربب!!ناوكيف*،نف!علأنضااللهيريدلماالمواض!حالمتحدب!يحويان

تترتبالاسعلاماتعاليموف!للحياة!أهليتدناأقاذنالصر.اضحكثمن

طريقتخمآرقدأهنامنالمرغمعلىاأننهبيد،لثمحر!هانهاسافنم!ملاصاعلى

المطنوب،01!وجهعلىذلكننحقببئدائمالم!نابتاحلاوقد،.اللهلأمرإطاع!ةا

الناحيةاصلانجهىالإسلامئلملديقالأسماسيةالقنايةكانتانوالأنه

صادىء.منكبيرإجزءال!نفيهرلمجبهلاممافانالافدسمان1فىالفردببما

،الأفرادمنبعددموحدجهـودطريقعقالانطيقهي!نلاالأشلام

.،الجماعتئانجصد.."بئمعيم!هماويض

بخح!اليتمكنلن9فانه-العزيمةغدهصتاف!ا-الفرد*فاناوطذإ

،ألاسلام!0تعا"لببممعبقفقفحوعلىحيأئةيصوعأنمن-الأحواال!من

إلاطدار"فنىأ!يضبمااحياتهمعمنونفيهيعبثعى؟ا!ذىالمجتمحيصوغأندوق

ةإ.49+!!ةالأش!-زسمهالمذئ
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جردعنينبتقلنالمجتمحاأفرادبينايلواعىاللاتعاوناهذاوءثلط

ال!ىتترجم%نمن.لها.بدلاالأخوةفكرةلأنلميبن!بمالأخوةالثنميعور

فاذا"الم!نكرعنوالنهىبالمعروفالأهـرا"هىايجالمجبةاجفاعيةحركة

النظامهذامثل!وصضيالهةخ!لقا"انهاغليناأخرىاصهببغةفىنضعهاأنشئنا

افقتوافىيعبلئمواأنالأثسخاصمنعددلأكبرتسممحبميمورةالاجتماعى

فى-فردعصيانأنافيهريبلاومما.أ"وكرامةوحريةوانسجمام

مىالأخرينأا0وظيفةيجعلال!صابمالاحننماعى1المسلوكقواعد-صسلكه.

ادازداكلصاصهعوبةوظينت!ونزداد،صعبةالأعلىالخهتحقيقحماودلة

العاصين.هؤلاءدعيإ

مبادىءو!قيل!لتعاونإلمجتضعاسينعداد.ان:أوضحاوبمصنى

هنماكتكنلممانظرب!إدأاستعدايظلسوفغاياتمهلتحظوقيالاشلام

اللخ!روبخوضع،الاسلاصبة1إثمريعة.افطبورعنمممئولةزمنيةسيملطة.

حالبمن-الاجتماعىاللطيابع1ذاتالأمورفىالأفلىعلى-طببها

الىتولعمدأنن5لهابدلاالم!ةهذهومثلي،المجقمحأفرادامنورردأى

الاجتماعية،المعسائلىفىالمن!واالأفرلهيقطبحماالسلطةامن41مرجع

الدونة.هوالمرجعوذنأك

غنىلاثصرط-اسلاصةدولأو-دوللةاقعامةأنيتضنحذ!لكمبن

اللتامة.صورتهيا!ىالاسلامية.!ياةعنه

***

الأكيلامى؟واقيا!نوالم!مالحةا!طمالهيةمعالاتفاقاي!قه!.

فأجمابالط"الملسؤاهذاوطرحالموضوعاهذبولديه!ا"ليوالمعميعتثصرقت!ناول

لمعاييروأفيعان!سلوك!يخضعواأقمنبدلااقغربيينان!:م!ائلاعنه

المهمنالوحيدالقانؤن0هى؟المصطحةا"ااغبروافيان!الأخلاثىالقانوق

المصلحةن01وحيث،المعامةالثسئونكأفةصوئهعدلىئدعالجأنيجبالذى

البوملحراهماهىلذللظالمطبيعية0المنقيجةفان!اخرىنج!اعةمقتختلف

سواء،السياسىالمحقلفىالمخيتيلفيةإلمصالحبينمروعاصظدام!من

أمروهدا،ال!عالمىا.نيدانفى!وهبمالو.احدةالأمةحدودفىدلككأن
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مننلطائفةمفالداالبحقةالعلميةالل!ناحمبةمن-يبدومافانم!طبالبعى

وعلى،أخرىلأمةضيدا-غالبا-يحوقلاالأمممن%مةأوا،الناس

منغايةلنؤجيهالمحياةهذهفىفنصرفات!البنصربخضحلممافانههذا

لابدالخاصةمصالح!فان،معينخلتىلاعاتبارأو،الأدبيةالغاي!ات

تباعدتبين!المنضالاحتدموكعلما،خر.ىيإونقطةفىنلصادمأن

فىوالثصراللخيرمعرفةفىالأمرهعدلي!واختلط،فأكقرأكثرءصالح!

بععضهبعضساهءعاملة

ا!لحديثةالمعلمانيةالمدوللةفىيوجدلاإنهلنايتضحسبقومما

المقيالعان.والمظلموالعدلى،والثسرإخيرابينانلتمييز0بهي!نثابتصهوم

وبكرفىعدمحاللةوفى"الأمةمصاحةإ"هواعادولةهذهضلىفىالوحيد

-الواحدةالأمةحدودفىحتى-الأفرادفانالمخلقيةلملقحببمنابتانميزا

علىالأمةمصالحب!خدمماحول/مقباي!نةهظروجهاتلدب!ستصبح

قوافببفى4بضعوا!ارأسماليينالاث!مهتراكيينمنكلاأناذمموجهأحسن

عاى-يجبلاومافعلهيجبء(تحد!ايلتىانينالقواوهـى-الأخلاقية

الليوماهلراماالنالتجةوتكون،فحسعبالاقتصادببةنظرياتمه.منأساس

ب!اللخطرالثسعوبواالدولىبينالعلاقاتت!دوبلبلةاضطرأباتمن

بجيلأقالمعا!!رةالقربيةانلدممياسيةالأنظمةمننظامول!ءعفىوإببم!

واحد،لسبب!لذلك،نظام41بثممبهثمىءآلىالعالمف!اللسائدةالفوضىهذه

إلللياس!-يةالمشكلاتفىر.اسةجندبةمح!اولمةيحاوللممنهاأياأنهو

المذىودالبنهاللهفطرة-مطلقةخلقيةمبادىءضوءفىوالاققه"اددة

والاقتصاديةالسياس!ميةأجهزتهاالن!اهذهثمم!ادلتفلقد-ياحدنجحازلا

تشيرفىطالمبوهى،وح!هاالماديةومطالب!المنالهم!أهوأءعلى

بفيترهلادائحم

يلنسئونمنهالابدالنىالمطبعيةال!يالطهىهذهبأنسلمنافان

صمطلحساتبأن-لذللكتبعا-نسلمأنعلينناكانم!إحىياةوأالبثصر

وأنها،ذاتهافىملزفةحقيثةتحملىلاالظلما(!وا"ال!عدلىاأو.،الىشروإخير))ا

ضقضياتمعقدلإءمفدخددذصورافئخذرائجةخيالاتتإنأنتبعدولا
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إ!نزاماتأب!ةاننوجدلا.أنههذاومعنى،والدسياس!ب4الاجظفاجمةالظروف

الت5االالدتزهذهيجودتصورجردلأن،ب4البش!ال!علاقالتا!ضبطأخلاقية

طلقة.صفةلهياببكنلممااذااتحقهطائللاىبثايصبح

وال!ليلمالمعدلهاعنضاهبمناأنوجد"اننافىببممتقرع!ندهاولهحن

العرفبتغيرنتغيرمفا!بمواأنهالمالبثعرصنعمنهىواللثميروالاخير

طرائقفىب!اموثوقكأدلةرشدلناأنلهياي!نفلا،والبيئةالاجدننمأعى

مصالحشاونسمتهدف،الأخلاقيةت01الاعتباركلجانبالطرحفانتا.هالحياة

!اتالعلا!فىالاضطو.ابقخلقالتىالمصالحهذه.فحدممباللخاصة

!عادةالمل!من.الم!نالممعبىالقلمطهذاباطرادوتهدم،والأممالأفرادابين

أالنىائىالنقسميريضع-نظنفعما-اواهذا..الايندمممانمنحهاالتى

.ا!ليومالم!عالمببمموداناللذببنوالمقلقللبلبلة

منمقحدةففنلممماالدممبادة0طمعمقعرفأنأءةأيةعللىيدممقحيلى

الاتفىإقمننوعالمى0ضلطلمممااخ!ليافىكهنمحدأنويدممقحيلئاا!لدالخن

وببستحيل،النالساوالحبإةثسئونفىوظلمعدل!هولماواضحتحديدعلى

علبئالأمةهذهئننغارفلمماببالمنألئ-الاثفاق1هذاضلالى0الوصول

"الواضمبحومن،!لبئدائمأخلاقئإقانجونمنهغبثق!ةكملقيةالمذؤامالت

انقالحونهذالنايقدمأنعمامأالقادرهو-وحدها!لدينوإ-الدببنأن

وأالأمةاكل.0دالاتفاقأسماسىبوجدأن"ي!نا!لقانوقوبهذ!،المطوب

مخاريق.الأفرادكا!فةلعهايخضعالمنىالخلقيةالالتزاماتعاإىالمجننمع

ال!ة،ار.ادةالكونوراءبماناالمننسغور.علىتقومالأدياقاوزبدة

همده!بالس!مسغارلم:الارادة..الالمجة.هذ.ةفعرؤحتىافقلؤامنبدلاوأئه

الانحنمانيفببزبهاالطىااالملكةقامدتمعهأ"افقاالاتواووجوبالارادة

ذوأقىو.المظلمالعدلىعبارتاأصبحفتهذطظفقدافاذأ.والثعرالمخيربين

وأبمالفردالخأءصةإ"المصلحةا))صتضنيانةؤهق!تقرنجملهلهجيةهعان

الإجتمأعيةالظروف!الممستفر!بتغيرللتغبير.عرضة!علحةوهى.المجماعة

بكأتوكيفايلحياةهىامأ!كن؟الأجابةككق6ئعجزكئاواذ.ا.والا!ئضادية

اهمدأمن.الغرخ!وف!-البثسرىذاللونجبطبيعةهىوماالأرض-ظحعلى
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التنرواكالخيرالحنلقيهإلقإمبعضتحدبلناممكثنايكوقلافانهالوجود

الاطلاقعليمعانلهالببسإعباوالهتطاهذهثلى5بأنذلك،كأالظلمو.الددلى

البنسرىا"لوجمودطبببعةعن"خبباليةأوحقيصبمابمعرفةترذبحأإمما

الىاللغربيون.الدل!أساطينانتهىوقد.اءلوجودهذامنالمنهائية4والغاب

بالبحوثالغ!بعالمم!مغضلاتحلىفىالأفلجانباوطرحوا،الحقيقةهذه

حقلا"ف!ارتنمادايقدمأنبسذظيعلقالطدببعةعلماناوقاللواالطبيعية

بماأط،والمروحببةالمخلقببةالانسانبحإإةصائصرةالدةصلةلالأنهناالأخلاق

فلا،روحدم!عبطنخوالهينهاواكتثممافالطبيعةمظا!هرعلىمقصورةم!هتهان

اكبباةامنالغايةمسألةفىفاصلاحكمانضدرأفالمي!ها0يط!لبأني!مكن

إسل!كإنوعفى!بإةنؤجيهات-نجاناتالى-لناتضعأنأو،البثصرية

..نسلكهأنيجبالذىالاجتماع!

انهبل-يلسستيملااالمعلمأن/فىالمدم!مببهوهـذاان

ولهـذا،الأخلاقىالوعىالانمم!مطنفىيربىأن-اول!ي!لم

ولكنها،الطمدائوةفىمطلقانقعلاالأخلاقمدممانلىان:القول!ي!منمنا

الذىهووبحدهالدببئاق.وحدهادينوا،/الديننطاقورىبايلتكيدتقع

هـوماعلىالمبثصرمنكبيرةجموعاتبينللاقفاقواس!عامجالالنايقدم

نأريبمقأثارههناكوهلمماجتنابهينب!غىثصرأو،فيهمرغوبكير

النظ!ممننوععاىلملحصولطع!نهغ!نىلاضرورىأمرالإتفاقهذاضلط

البثسرية؟العلاقاتفى

*ثي"

:الم!عمطدةط!يقال!الحدةلاالإسه!م.

الدببن0ألسماسىعلىتقومالاتىالدولةان:إ(!فايسيليوبؤلد:".يق!ول!ثم

دولمةتم!نح!هاالطقهالمفرص!منبكثيرأعظموالرفا.هبةلللالسعادةفرصام" ققد.

انلدينببةال!عقبدةقم!نحأناثممعرمطة،انحلمالهيةعلىالعسيالم!ىكيافهاي!و!

أمرببئ:وقوتهاسلطافهاقسقمدهنهاواللى،الدوللةحب!ؤعليهايقومالقى

الحإاتبسحة4حاجاعلىيحصلكىللانسانالمجالطتمذح:أولا

تععطىالدينيةانلحقبإةكائتاذاالاتحققهي!نلاأوخ!ا،الاتجمايةوا

http://kotob.has.it



-28-

إحاجاتهولكنفحلسبا!لروحببةالالهعممانهلحاجاتلاخاصةابجابببةأهمية

.الالسلاميحققهما!؟اوهذا،كذلكالمادية

ا،لستمروالفكرىالتارببخىاتطورإاالاعاننارفىيؤخذأن:ثانيا

غير!اثلبقنريةالمجقمعمات!كللقافوفوتخضمعالمحياةيكقنفالذى

بأمرين:يتحفقواهذ!ا.الستث!ناء

ا!لدينيةالعقيدة!ن!دمهاالتىالدمعياسالةاالأحكامتكون.أن:الأول

الدعيائم.ث!ابطتةواضحية

ئلحسقولاألمط!هاءتلحقاللت!الاح!ودآفةمنتعاينىألا:الثانى

الفصرعية.االنصوص

سلا*سلا

:!لدهرباءوفا.

ل!ا3":سفائلاالغربكلىالناضرببعيينالمطماءكبارأحدتحدثوقد

الدمممابقة،الأممو!أنظمةانينقوافىقجدواهاولم،دتنسريعيةأمورمقنقص!م

أسمقمدواوا،وفضههالاسملام1قمعالمعمالمىفارجعواأكثر.قلببل!الىاح!تجتمأو

المعسلمين-يعنى-إحرهبطأفيانممينقصكف!.ماوخذوا،حابجاتكممنه

إللقارببعخبحيإ!لم،و"افننتنرببعبىومصهدر!ضنكاملةحفإرةل!

.1")2(بطلى!ا

نص%"أنعلىإسربايةاالملغةعلماءأجمعلقثى:فاببعهلىليزبوإدلقال!

؟هب*ه،الأح!اممنءليهلف!اطاهرإل!اماهوإسنةازلمصالقرآن

طتلناقضة،ضاسه-يرطبيعقهاتحتمل!لا."النصو!وا"تهسمىالم!ىالى؟خالببم

األفا!لأن،الاطلاقعيلىضسهبالىشحتاجل!المحقيقةفىانهابل!

ابهام!.أوض!غميمهابدعتورلا

!مةعباراتفىالثسارعبهأمرافيمااضمام!هاتحصرالثعربحةوان

يقعمماكلاعتبرتبببنفالمحرامإلندهاعيلىعنهطهىو،ةريضهةأنهعلى

t.8-ص)0..؟سمذةإلآولا33-ربربمألعددالفيصل)2!
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تركها!اللفنىالمقعددةان!فقنحاطومظاهرالأقنعالباءامنالداكرذ"ئطاقتارج

واضحة-بنصو!ننحريبمآ.وافرضغرمنأى-تحدبددوقإلتنمارح

الأندلمدمهى.حزيم"اببنبذلكقالهكمأ،صاحةالشبريعة1اعتبرتها

الحكبميفونعندماآنهانجدالمتن!ريعة0نصوصنفحصىعندماونحن

يت!علقلأمرايننعرضأنهسنبجوفانناومسصانقصيليافيهاالمنصوص

ب!انلتغدسانلتآثرمحنالاستقلالىظطالمسنقلالاثتمافيأوالقردىبوجودنا

بينالأساسيةايلعلاقاتأوا،البتنرية0ل!لطبيعةالجثفرية1كالم!ناصر،الزهنى

الاتغييريتنمط!وأتبدلاالفنيالأمورفىولخن.افالسبيلىعلىالمنياس!

رئاسيةأجميرية-طكل!ة!الكحومةبتشططالمتحلقةكمالتنمئونالمزمنى

أتنعبهماأو،الاقتصاديةالمقوالينأو،المصناعيهكالضنونو11م!اخرهالمى

المتقدبمسمبيلىفبىعثرةحجرانقيفلاكى-الشبريحمةفان،ذ!خ

بأرسأءتكتفىوياكظلمبماسعهابتنريعدمةأحكابمعللىتنصلاطالانس!مانى

لتتنبريع،أىتدممنفلا،المصمتكلاءهاازتص!تأو،فحدسباعامةقواعد

فالبما.نجقطأن-لناوينبغى-يجوزالمذىالموضعهوواه!ا

الكريمة:ألأيةاإيهاأثممارتالذىهوالألسلوبهمسذاوان

حدوداملتنريعةرسمتفببنما..1(31(و!بض!م!لجأ!)1

الشارعجا!ا.2.الاسلاميةالأمةاحياةرحابهافىنقظورالمتىالدائرة

سنحريةلمنابتبح،ائراة0ا!لدداخل!فى-مفتوحاطربقا-منهاجافثعمق

عنيهادسكننتالتىألمحيماةطوأرىءيهنعالمجكىلمدللزمنالملاث!ة0أنينالقوا

ال!نص.ننخطىلا،بيناكماعامدةوالدممنةآناناقرنصوص

***

ننعقيعأ:.

الأصلأنفىالأندلسىحزمابننظربوجهة،المكاتبأخذا!ذأ

علىفم!،في!انص!عليهليمع!ما"اننم،والسنةالكتابهوللتثسريع

نص!يردلمملم!اوألحاط،بتحريمهنم!يردلمالذىألمفعلالاباحةأصله

؟8:ةلمائدا(3)
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يلغبىلاأنيهفيحالاأحسناإكاننبطاأنغير.الأتنمياءمنبتحريمه

طلقا.ا!صلىااستصحابقياعدةيجر.ىولا،الاج!ذهاد

الأصولعونبهيقولىاءىأالمجماسىأنهوهمناأوضحهأن!أريدوالحفى

وصمائلفروعادماجلملأنه،بالنمىل!خذحضببقاتهفيهو-حزمابناعدب

صراحةءالنصبىفىأ.لمذكورةايقحرمبمتلةفىنصفيهمامعاشقركطت

بالعلةيأخذنفدمعهحزبموابن،للل!نصىتخطا!لقياسفىفليسى،فممذاأو

يذكرلبماالخىبال!حلةالأخذرالضهفبئاهبمواوهوا،علييهاالمفصبىص

الاقبىالمعربيةبالملقةالمنص!وصلحن!بأنمأمورونلأننا،علاببهاانلمنص

أقىالأحكاممنال!نمط1همذافيهالمغةوهى،النصوص!ذزلمتبها

بقلاسيسمىماأوا،العلةلموضوح،صراحةتذكرلبموانالمنصيتضمنهيا

،1(1،(قفصهما!ل!أف!انقلفلاإ):تعالمىقوللهفىكما،إلأولمى

يجوزفلا،الضمنبىالنمىأسمعهاماهو((الإولبىقياسا"ببسهىفما

وئزكل!.إطراحه

حتى01ءالأرانخ!يحنىفاينه،أ"الاسمتحدساقا"فىالقولطو!ذا

المنص،اطارفىالمدسعإلةبههنلاخلهماءيللتصالضمذ!الممن!م1منلهياذجد

إمةهلأوطائفهاأوفردهيوى،امل!ىالمخماضح"الاستحساتا"الأمرفليد"لى

ص!ادرمنمصدراالمالكيةيعدهالذىا"المدي!تةأهلى.عملىوليدماأ)

نأبماعتباروالما،لملتشريعمصدراديينةأ"ططلأن،حمجة-التثسريع

عنالمثأبعونثمالمصحانجهتناقمهأعملىهوانماالتابعين!رفى!ل!

مالكاأنبدلبلي،"عملياانزإلمتواالمحديثأإهعنىفىف!،بز!اللنبى

ودعا،بالحديثعمل،المدي!نةهل3ع!لطخالفحد!بلثعندهصحعندما

المديخية.أ"!لهالببه

عملفىخطأهوالخطألأن؟المتدواقرفىخط؟.يقحهل:يقنالىولا

يردحديثوجودبدلمبلي،المدس!نةمنالمتواترفىوليدم!،الاجتماعىالعرف

،نصهـهـص!-صسندةغببرهمنلمهالمدي!نةإهلطعملمنهوكلما،الخطأعنالعرف!ا

U،)32:ءالالهم!را
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يعتمدفانه،الفة!هىاإصطلحنقدمميراتبكانحة-الاجماحفىلحتهولاوهحذا

المقببالسسصباهممانصوص!انضمنضهوما،والدم!عم!نةالكقابعلى

منالممعمقفافىةالمرسلةالمصعالحأوا،المدلنةأهلاصلأو،الاشحسانأو

الثسر!مة.هقاصدعموبم

يي،*

ا!لإسب!:أالصلىوبخهة.

نأاماالاجتماعيةالبينةفىالحركةن01:إ"فايبسلميوبو!لدإ"قالىثم

حقائق)اللىالرجوع!حاولنافاذا،مدمرةهدامةأواصدعةبناءةتثوق

جديدةهجارصياغةعلى-ضوث!افى-وعطنالمالمنبويةوالسفةالقران

مبدعية،بعنمساءةحيركةمذهكانلت،والاجتماعبىالدمهياسىق!كيرلذ!

الأفكارلححوافانجرامنالميومالاسلامىالمجتمع1كلىثراهال!فىأما

.مدمرةهدامةجركةفهو،الغربفىالدسأئدةالهسياسيةوالمذظم،الغربية

،المغربطريقفىالدمميراصلىنواأن-أردنااذا-نلممتطيعونحن

كعاملآثارهعيلىواللت!عفيةالادميمهلامهعالمطميىعلىنممماعدوبهذ"ا

جديدةايةبدأفبداأأنا-أتهـىناحيةمنندستطببمعكما،صمفقلحضارى

،والا!صادوالاجتفاعالسياسةفىالاسملامىالمينهانأساساعاى

إلمتىالعفناندبدامنالاسلامىالتراثولهصون،ثقافتنا.مبعثوبذنلك

أوصاله.فىندببدأت

الالصيلا!ة-الدولةصفةبحقتينالطلكى-ألدوا،منيطلبصاكلان

الأحكامتلك-)أعماللهافىتدممتهدىأنواممدسمانؤرهافىقدمجأنهو

بحياةمباثهرةعاإفةللهاوالتى،المعمممنةوانانلقرفىالمنصوصةا.هرةالظا

المصياغة،حع!كمةطقليلةالأحكامه!ذهوان،المدسمبباسمية0المجقصح

لهاتطعممحمرنةطبيعةذالت-اسنتنناءبل!،وكلها،غموخ!بإوبطسهالا

.511(الاجقمماعببةالمظروفنمطوفى،الأر!ةكلفىوالعملةبالحياة

***

.؟،-35صا:الحكمفىالالمعاوممنهاج:فايمه!لي!وبولد)5(
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ائعافأالثعصل

ائح!ر6!ة

االخدفةهنظريةتطور.

الخليف"-ولولةلإ!الالهم!علام"

.السدطاتمض!

الدمملطة-ألنفة!ر!ع!تةمثقنمأ.

والبابوية.ا!ةبببن

الخلافة-ةهريفا-الخالإفةواجبات5

*هخلافة.الةرتهطحصحةتنروط

عد!وفه-ي!ا.االخالفاء04طااف

.المصاصرةالنظم

ال!؟هة-اكفةعثىاتلالوركأةار.

الخلافة.لاعادةالمقترحة

الننخلفهعلة-والتر!!أالاسملا!.
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ا!لافة

الخدفة:ظريهذظور.

المذمم!الححاممنالموحبدازالمطركانو:."!جروي!نباومجوسمتعافإ"قال

الىرئاسمتهفىيرجحالذى."المقبيلةرهـبلسا"الدسيرهوالعربى4عروو

والمتنمجاعة،والحكمةكالكرما.لهامةالشخصيةاللصفاتوبعض!أصليهإقةعرا

-(م755-661إ)أ!ةبنىأمراءحاولوقدإضهصمعناءاوعون

همالمصزةوصفاتهالمسيدهذصاآدابعلىيطفظواأنا(!42-132)

متراميةامبراط!رببماحكامهمحيثمن،مركز.همطبدبةكألمتوان

المفلىنظامعلىتمأماعفتلتد،لملضمنينإءواأمرللتبىوتلفاء،الأطراف

ومجالههالمقديمالأعلى

خاصة،إلنهرس!سلمىبمعاضدةالمخادفةالمعبالهميوقوللىنم

ع!يهامرفواقدالايرافديونكانالمقى0الم!لكيهفكرةالأولىالمقامألىفبرزدت

الدهماءعنالمحتجبالملكص!4أنغير،الأصلبينحكام!عهدفى

السيدا"ثسخصيةفىالافدماجعلىقادرةتكنلمالألهةاالىالمند"ولبا

بأثعهكالطكيت!يظهرواأناحاو!االعباسيين1أنويلوح15."العربى

ألدولةأقامتفقدبكنوم!ا،العدببدةرعاياهم/أقسام!باتتلافتتنلف

تسمنفرأنبتنمألمملم!االالمهفان،صد%ببئمجلىالمعرشولايةالاسلامية

صماوقدفانه05(اص!بهإش!ا)لم!حمدروحىخليفةنننصيب!أ!بأل!نص!المنبوة

أمرب!:اأحدالعرثم!ببعتلىلمنالمؤهل

مننفبسان11بدعزى.(اءل!اصم!لا!ا)الملهبرسمولىتريطهرحموثعميجةاما-ا

الىالهننتهلقد-للهصفيامنهجعل14!لذىالالم!إهفصرامنةأو،الهامة

ابنتهوزوجعضهابنعينقد(ير!آا)حفداأناأصرحبعالارةأو،عقبه

اله.."ؤصياا"إلبهطاأبىبنعلى

"المثىلولمةثسئزنالمدمملمإبئأحدالىايكلالأمةاجماعأناماوا-3
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سسرعان!لمكقا!لأخيرالمرأىفازوقد،رويياالمحكبملتأجماءاتهاادارافينؤلى

المشنهاليدتنمدتاذاحتى،الواقعالأمربحكبمالوراثةاصعدأأدخلما

تزيد-أوقرونخصصةمدةفى-ل!حديقيدملمم،4أركاذانحارسهيةإا

النبى.عمومةأبناءاو!،الخلافةعرشىعنالعباسب!تنحيةمحاولةع!لى

التاريخقوىبينمؤلفهالمخلافةنظريةنظورتالمعتهدمالتممذهعلى

الأحوالتم!علىعاطةو/ألاسا،صةالدولةتجيدالىهادفة،المتبايذ"

ومستلزماقه.الأعلىالمثلومطالبنقعادلحتىالمواقعية

وقد..بالاجماععليهضفىأمراللصمصله!نخليفعةتنصببووجنوب

.تفصيلا)1(هذأفىالقولطالمفقهاءفصهل!

**.

ودو!ةدينالاسلابم

:!"31!جليرىلمورافا!لاالدكنؤرةقالمت

المزدهرالنقد!ه!ذأكلحققتقدالحديتة0المدفدبةان:فبلإقد

الدينية،القوةعنالمد!نايةاللقوةفصلتقدالمعمعمييةلأنأوروبافى

خلألب"تمننعتالتىالكنعيلسةنفوذمنمتحررةالغربببةإدولاولأن

بزءفكلاهماوالرولةالدينبينالالم!كميفصلىلابينما،طويلةقرون

الفمعريعة.1حسدبهكلكلن

عنفضلا.معذىمناهثلمةاورىماب!ودولةدببئإ!ةناوالاسلام

وإمر.وواجباتحقوقايأيضاأنثسأفقد،النالس"اللهإ"أظصنندأنه

المزمفية.بالممملطةفنففيذاهاضرورة

ثم-102-991صجروينباوملجوستافالاممعلامأحضصارة)1(

.217نحوألى؟021الصفحاتفىبالخلافظبتصلىماتفصيل

273صالاسلامتفلح!ير)؟( ، v،.
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للخال!ة:وودحيةدهملطةلأ.

الخطأ.منمعصوماأودينياشعبماالمد"ءلمينلدىالخليفةوليس

تفرحعلىالقدرةيداعىولا،بعامهلهل!وحىالملهأنيدعىلاوهو

.وةالىناسا!للهبينواسطةباعقبارهلم!!نلام!آناقرا

:الدم!دطاتضدالخليفة.

منيكفىبمايلمأن-المعد"الةننحقدقعلىقادرايكونلكى-ءاطهو

فىالممع!علمينباقىتنمأنتنمأنهولكنده،والباطلىالحقبينإلذصدبزإتضريعةا

ا!حدودفىبقىطالم!االاعلب!للهطاعةولاثالمقدلهلىللكتابف!ه

،ودتحذيرهواجبهاللىنفنبيههلرعابإهحقتخطاهافان،اعهميلب!ةا

ا!(ا!الرسولويقوللمجديدخليفةا!نتخابل!كان31!جمبمافىسدرفان

.((المخألقهعصيةروىلم!لموقطاعةلاا":المتنم!رةأحاديخة1أحدورى

دينياحاكماوليلع!"احىالنوجمببممنمدنىحاكمتالخلليفةوللذلك

الاسلامفخى.لاببمالحفننبجةردابباهوقطيعه/اله01منل!ملطيافهببلقى

الفنىإفوةاهى-المقعبيرصحأن-احاةواديعنيةقإةال!مناكليدم!

علىالمؤمنينحضوهى،أعلاهمالىيأحطهممنالمسلمينل!اللهءنحها

الادسملاموثممهدخوالمفاتىلماقاضىوليعم!م!المنكرواجتنابالمصالحإعملا

هععلم.عقبدةعملىسططانهفرضأحدهميساتطيعلامدلنيةسلطأتالا

***

االخنفة:ضروجمةمئئعمأ"

:ا!41(ث!زباولا"وقال

ا)!ا(المنبىفكان.ثائبأو،مضلإو،وكيلمعناهاخيليفةكلمةا"

الوالىهذاوكان،غزواتهروىخرجاذاوالمديحنةعلىيخلفهمنيرلى

موتهبعداللنبىخليفةنخديينإظرفااب!توثممبيه!ا)رر!اال!نبىبمهاميقبىم

يتخبط.اعستمروالمرافى/ذ،ئه:الغىفىلهحعادريقال)3(

بحدها.وما156صالص،لميةالفد!وة1،سلام)4(
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ألمدولةإكيانوح!فخلاانل!يننشسرلاسعتمرارتأصبناالمدسليه!نأمورليرعى

.المله-نجإسى)5(

المجرفحم!برىكنلمةالخ!افساءعلىنطلقأنالحدصتطيععليهوبذاء

لو.غربا،قع!رقاالاس!لامواففتفسالمجتمحا!تاتسع،ميلامىالاله

الدولةهـذهعا!لهصلطان!بباتفمرواأنالخل!ماءعلىلزامافأصبح

فقط،دبننأيتهغلبممحمد.ا"أنأعتقدوالى*ن!،كحكمامافالأطشالمننرامية

نتني.منإلمدولةببعرفماكلثسملتدولةألسن!ابت

إملا،3اعداداأع!هؤأوسحلحهودربه،قوياجيتنعاأقام-إ

ا!لجديد.الدببنعنافعلببم

الدمرلة.هذهحاكم(االف!)محم!ءان-2

بزصاةمالمذىم!.اللثىتدو!4الحياةفىطريقع!لأتباعهارلعحم-3

الم!ال!هفىوفلاح،الحائ!فىنجاجالى

ابابوية:واالخدلنةابينام!مملطة.

ينفذونف!،الدنيويةالسداطةسوىل!يكنلمالاخلفاءأنغببر

،الالسلامإةللاثسريعةطقاالدولمةأمورويضبطون.)علىاكلاط(ا!لنيىث!هرد4ما

بمكانةيتمتعواولم،"أوذوفراطيةا"فردقيسلطةفيهيالمابىل!والم

عفءدرومالحية111المكنيسةبابابهابن!عالمتىكقلكالمسلمينع!ندرو!بة

فقد،الكذي!-ظورىالأولىالرويح!المركزالبابايح!تلطاذ،المعمميحيين

مركزأىلا.ب!حنلالمرىالمدم!ساموعلىاياخليفةعلىالشريعةطبقت

.وفقير)6(غنىبينولاوحقيرعظإمبينفرقلا،بدممواءسسو.اء،اجرقاعى

الاثإ:114لهاكانأنحدالىاليالسلمينخل"فةاقاهةأهى::4وتبالغ)5(

رضىء،ئثسهب!تفىالمطح!جىوس!م4علد.اللهصدىاللهرنسولدمنعلى

ء.عنهماالله

هـبعداهاو"،156ص!ا؟بئiiا!!عدة!الاسلام().

-كنابالألفط؟.،!ىبباومجروشلجوسمظفسلملأمالالىوحضارة

.2،24لألى5اللسذطانيةالأ!؟صامافىوالملاوردى
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بالس!هلظةالخلافةمقامارثبطأنالاسلامتاريخفىيحدثولم

بالبابويةذلمكارتبطكما،جدبدنضربب!عاحداثبسلطةأولمالمطلقة

الروماندجة.

*.*صي

الخاليفة:واحببات.

المقام.هذاةىويحمممن:أ"جروينباومجوشافلأ"و.((شمرو("قال

الق!رنفىالممعملمينعلماءأحدا!(المساوردىاأ)قا!لهمانوردأن

واجباتص-المخلافةازداهار!رفىإأى-الميلادىعثع!رإحادىا

ا.لمخليفة:ع!لىيجب:((المسلطاننيةالأحكأم.))كتابهروىقال-المخلي!فة

،الأ!سلفعليهجصعوما،إلمستفرةأصوالهغلىالدببئ1حطكأظ-ا

،ابالمصوألهوبين،انحجة!له.أوضعحشبهةذواغزاأولمذعمب)7(نجمفان

خاللى،منهحروساالدمبنليكونوالحدوداحقوقامنبلزمهبماوأخ!ه

زللى.منممنود4مةايةو

المعتنابزعينبينالخصاموقطع،الخظجربنبينالأحكام1تنفيذ.-2

.ظلوميضهعفولا6ظا!لميتعدىفلاالنصفةتعمحتى

فىالناسىليتصرف،الحريمصوالذبأ"(لمالبيضةحماية-3

ه.مال!(وبنفصتغريرمنضين2ا.لأسفارفىوببنتثعحرواالمعابنس

،الإئنهاكعن-تيعألى-ا!لهاحارملنضانا!لحدوداقامة-4

واسقلاك.اتلافأىمنعب!ادهحقوقوقحفظ

تظصل!حتىالمداف!عةوالقوةإلمانعةبالعدةالثغور0تمحصين-5

لمنسلمفيهاببمسفكونأو،هحرمافيهاينق!ونبقوةالأعلداء

دمدا.،هعاهدأو

فىببىخلأو،ببسامحتىالدعوةبعدالاس!لامعاندمنجهاد-6

كله.الدينعلىاظهارهفى(ت!عالى)اللهبحقليقام،المذهة

05عالالحفا18).ظهر:منب(7)
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نصاالشحرعأوجبهماع!لى،والمصدقمالط،الفىءنجبايه-07:."

غنعمف.ولاحوفةغيرمنم!واتجئهاد+ا

!م!رفغيرفنالمالهبيتفىيعممتحقوماالعطايانقدهر-8

تأخير.ولافيهنقديملاوضتفىودفعهممذقتيرولا

المي!4يفوضهفيمااننصحاء).ا.(وتقلبد،"الأمذاء11استكفاء-9

مضبوطة/بانلكفاءةالأعمالىلتكونالأموالم!نالي!،-وبكلهمن..الأءعأل

.هحفوظة.بالأءناء!الأمؤ"ال!

ليث!ال!الأ!!م!وقصفيح،إلأمورمشارفةبنفدممهي!اشرأن-01

بأذذتشاغا!،الذةؤبض!علىي!عرذولاالملةوحراسةالأمة.1بسياسمة

تل!المى:إلهإاقال!قدالمناصعحويغشالأمين0يخونفق!ى،.غبادةأو

بالحقألناسىبيقفاحكمالأرضفىخليف!ة!جطئياكاطاكاؤودببا11

سبحاشهاللهيقتصر.ففم(()11(ادسب!فئفيضلك.ا!ىتقب!ولا

و!"كل4حتىال!وىاتباعكلىعذرهولائ!المباكرةدونالتفويضءإى

الخلافة،ومنصبالدببئبحكمعليةصستحقاكانانوأاوهذا،بالضلإلن

وكلكمراعكلامال!":"!النبىقاله،مسترحكلطالدممياشةحقوقمنفهو

.ا،رجميفةعنمعم!مئولي

"ت!يفا!فة؟

الم!رفىختى!سلطات!اققصرتولادلن!ية.1!لخلفاءمهمةتكن.لم

الدممدإلصيةاللوأجهة:هىفانلحنلافة،والروحيةالفكريةانل!نأحيةعلىالذهبى

ودعوتهاودالو!قض!بةمقوموقفهالمحياتيالىالاسلامنظرذ.ن!صجابختى

البالمى.المجتمعفى

***

..الأمئأءالكفايةدؤىاخنب،رأيأ9أا

لية.اوسمؤاتولىللر!ب"المتفصةالكفاءاتأ."أختياراى)01(

.26ص.:له!مورا!)1
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ا!ض!ة:والنظمالخيلا!دةبيقاالنوقط.

:()12"انزببماجورجى"ولرال

منمسواهفىبكقلمبالالسلامحناصالملكمنضربالمخلاقة"

إلخلاكل4بأنوالأكاسرةوالاصراطورببنالقياصرةسلطةعنتضاز،فبى

اللرعية-جمببع-اصكأفةافقنحفلى،وأ!لدذيويةندةالدبإ!مملظتيناتثسمل

4والدفببوبالأخرويةمصالح!فىا()!الاثصرعىالذظرمق!تضىع!لى

المي!.الراجعة

حملفىفان!نحصر-والامبراطوروكسرىاللقيصرنظم-قلكوأما

ويحكم،الدنيو!ةالمصالحجدلبةصهال!عقلىالنظواضنضىعلىال!شاغة

مطلقا.!كماام!!3في!

بهاالحتلمرفةيسوس!تن!رعيةدينيةانينبقواضال!ةفانهاالمخلافةأءااو

سببهة/القفئاكصاحبالىذجمىمحنبالمنيابةاأحكامهاعلىالناسو،حملى،؟ءذ"

به.والافنذاءاتباعهفىالمصلاةباماملهنمهبب!هاامامااخليفةاله.مواوقد

المحنلافة:نرشيعحصحةشراوط.

برال!أم:وهىالمخليفةفىتو،افرهابثصترطإرب!عةثصروطللخلافة

ا!لحواس!.ولمملامة،و/الكفاببة،والحى.ال4

يفومألاأى-املدترتنىالندمعباوهوخاءسشرطفىواتذلدزا

فىالرع!اببةكلمرعياالتنرطهذاوكان-!ىقرقبببلةن5الاخليفة

م!تءكميةالالهالخلاورةتوللىمنوأولى.الاسلاميةالدولةأحزالطلسائر

الأئةوحجة.!229سنةالعثمانىالفاتحسملببمالد-ملطان1قريثسغير

:حقوقبخصسةيتولاه!االخلينةأنضثمانبنىخكفةصسحةفىالحن!دة

بببزا!!ا"نبجبالمخلافةطالبأنذلمكوهعنى:الدهميفحق-أ

بمدها.وماا7؟!ىابأ:لإله!لأمىالقهـثحنذ،ردبح)؟ا(

الشرع!ة.ا!فصموص4عنتت!لماى13111(

http://kotob.has.it



كانوغدبمالأرضوجهع!لىآخرمذإظرعلبب!يقوىلاأنصاربدء!ته

صرهفتحب!عدسليماألدملمطناتفهأنذأنأ

منمبإلسو!!،إ!قدااهلأ1مص!ادننةأى:الانقخابحق-2

علماءمنجماعةمعهحملىمصرسصلببم/السلطانفتحفلما...المعلماءواالأئمة

الرئتينماقألفوا.الأنراكعلماءق5عدةالمي!واأضاف،الأزهر

العادةهىهـذهوكانت.إنم!ميفاوسيلموهالتخابهعلى!مادقهـج!لدمما

وكانوا.العلماءأيرىامنالسبفالعثمافبينالخملفاءدنفلبب!ةصأالباريةا

الآسمقانةهابضو.أ!ىوبأابامحفىذلمكبنمعه.كهـن

وقربمموقهبعديتل!4لمناللخليفةثرصايةواه!:اللوصاية-3

الدمملطانادالأترافذحع!ايومبمصرالعبالممبينخلفاءاخوالمتوكلأوص!ت

بالخلافةهلصعدليم

ط!بر.؟..!ء

الحرمين-!ماةالعثماميونالدمهلاطينكانفقد:ا!لحرمينحماية-4

ولهمبع.العاثمر1المنفرنافىصمنعاءأئمةفيهاتولاهماس!نواتسبعالا

.الوه!ابيوقفببهاذولاهمال!خرىلهمفوات

فىالمحفوظةالنبويةالمدلىولالتواهى:بالأماناتالاحينقاظ-5

الىالمعباسيونفحصليها.ادب!شدإفىإلملتتاراتتيالمنل!ملمتالآستانةا

القدممط!نطينية.الىسملببمالمسيلطانلهقلها!تىفإ!هاإتازوما،المظاهوة

:ا.اك!صمياءايمةمدا.

:الممعاصرة01!لث!علىالخلاقة!ضليبين""انزيدإجور!جى""قال

أليهبلغمايفضلمنأنحنلفاءا!نتخالباور!الراشرين1انخلفاءطريقةة

.المثمهورىوالميلكيةواالجمهوريةبينجام!عةوهى.!ألآن.احفنىالمتم!ذينجه!

،،ء3.-؟---

ا!لقرثسبفهجمهورفني!نتخبكانالخليفةفلأن:ألمجمم!هـريةأءا

،بالثسورىكونالانتخابلأن:ثسوريه4هـهىم!تعيينولاحصربلا

المنض!رفطلقكانالملكأزمةعدلىننبضاذاالضلبتةلأن:مطاقةوهى
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التىالأربعةتنووظها.ذللثالمىاأضافتفملما5-طبعاإثصرعاحيثودفى-

المطاقالحاكملأن.الاطلاقعلىالحكومالتاعأنواأةفهلكانتذكرناها

علىمنهأقدريكنلمماس!البموسلامةوكفايةعفلممععادلاكاناذا

هرعاياهبينواللقوثيقنطاقهـاونؤ!مهببع11،ل!ةبأعباءالمنهوض

والمزهدالتقوىأداعةمنهحتهطرضت!فىماجانبالمىأهذا

الدفيا.فى

ا!لافة:وراث!ةددعدة.

كنوضى،بعدهالأمو!"نركاذاالمكلمةافتر.اق1ن5معاويهتاف:قالثم

فيئولى/لمسواه!الىتععممايمهأميةبنو.يرضىولأ،4هـهات!نممبذفيتط!لبه

ورجوعالملكطبإمعةوتغاب،المتبوة4دهتنهذاه!اببعدالفاتنةاىاذلك

الافتتائامنوخرفابزي!ابنهبايعللفقنةفتج!نبا،العصإببةالمىالنالس

يمبدوءا!ايرىوتوبهو0!بإذ4فىهةالبيهلهطلبثةمصاوموتبعدءابيه

بن!رالا،بعدهخللفاؤه.ذلكعلنىوجرى.اشرايركللممالناسمق

هـثوغيرمرمالفاطم!ؤنوا!العباسيونذلمكعلىوجرى5المعزبزعبد

.المدسطمين)،1(خ!لفاء

نسله،فىوراثيةالححكفةاجعلطمعاويةان:بم)15إقو!ذلمكوف:ل

العهربرلابةبويغأللذى؟ببزالامن!يخلفهولم،.أولادهنتعدل!الك!ن!

،ك!اواا.أكلهـراأثنائها!ىاردتكبس!نينبضعالابحكمول!.حياتهفى

علىالمنالهصاخذلفيزيدماتولما.ءاىبنانلحدم!مينمقتلحبملت!هافهى

ال!صلافةبكأىلاوهو!لوه،(الثاررىإ!معاويةيسفىابقلهكانو.اللبييعة

ب؟تغيرمانأمور!شيخاألمجةبنوفبمايع،كللإل!بعدومات.إكامحقا

أثصهـوبض!4الخلافةتولى،!65سنةاللحكمبنمرواناله،مه?إوية

ندمملههفىا!لخلافةانحصرتثم..ومات

13االم:ا.لاثى"لأمىا!ضدنذإر!خ)14(

.19صى:السمابقالمرجع)15(
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اثايمة:لحوع"

واحد:نظامعلىالراثسدينإخالفاءاعهـدعلىالمخلافةتجرلمم

يوص!لمولهذا،ان!تخابيةكونأناإنمروضاكانفقمد(1)

للمدم!ملمينذلككلىالأمرتركبلى،بجحلفهبمنأ،علهاجماطا!الله0ولار-5

بكر.أبأفاخقاروا

،يثساءونمنلبخقاروا!للناسالأمريدعأنبكرأبويقنهأولممب(ا)

.الخطاببنلمعمرفأوصى

،4إصخاتن!ورىببىعهااممالوفاةءمرحضرتفىماوءذ(با)

إبجتم!هـاالمصهحابةكالارمننفرلستةأوصىبل.خالصمةاتتخابيةولا

لحهىولكنهجملته!فىاللهعبد4اب!ذوسمم!،بين!منالخلا!ويختار

-/ب؟!ىأندون-قنلىتياما.عفانبنعثماففاخنناروا،انتخابلهعن

الصحابةكبارمنكثيرين.علىذ.!كيةثصق.تنعورىبلا!إياالناساخدتار

لمججةيثصبى!ىوأدلم.الأمصأرإفىصتفرقينعثفانمقدتل!وقعتانوا3لأن!

كاتهثم."الناس!يجتمححفنىته!قفمنومن!،بايعمنةمن!،ءلى

.المثسهورةالفتنة1اأمرمنكانء!

أن!باعثالاشنممعهلهفىالخلافةحصرثسميحتهأوادهنطاعلاىقنلىثلما

؟ال!-3قأثباببيم:الموتطفراثمىعلىوهو.فدممألموه،النبىمنبفمعة

الحسمن.ابغهفبايعواهم)%ما،أبصسنأننغ.إذهاكمولاامركملا:فقالط

"أمية.بنىفىفصارت،لسفياناأبىبنلمعاويةءنهاتؤإزلطوهذا

البيمط:ب!يق.

عم!دفىوصيغنفاالشرعيةالببةيمين"زيدانجورجىا)!تزإول

العباسيوناباتدعهمابذكرل!عقالهاثم!،الراثممدينوالخلفاءةرر!االنبى
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"نليسقوثقوا،و.أحرجهاالأيمانومغلظتوإلعتاقبالطلاقا!حلفمن

فقالط:،حكم!علىألثورةويأضوا/عليم!انمبايعين0إنتقماخىعدبم

باختلافاللي!عةيميننمىويتلف،أنطاعةع!لىالمد!هىالببهة

إ)!في!المنبىالأضمارباببعفلماواحدامرجعهاكانانوا،.الالأحوواالدواله

دارناالىنصيرحثىذمامكمناءبراانا..الملهرسوليا:إواق!ابالمهعقبة

وندساءنا.أبذاءناواأنفدسعناامنههمنعممانمنعك،زماهنافىفانكوصلتفاذا

هى:المخراسانى!سلبمأبولم!طلبهاهنذالعباسبمنىبليعةويمين

منللرضاالطاعةوا،ا!الملهرسعولىوسم!نةاللهكنأبعلىوأبايعكبم)أ

والطلاقوميثاقهأللله.دهدبذلمكعليكم..ا!الملهرسولبإتأهلى

طعطولارزقااتعسألواألاعلىامالحراالللهبيتالمىوالمتنىوارحتاق)16(

.،(ولاتكمبهبينذهـكمحتى

بالمبايد4الاحنقالطكي!ةويفى،المبايعةيميننصفىاخنلفواوفد

الحنليفةبينالمع!ددثبادلطوإهو،واحدالمجوهروللكق،الدولباخاقلاف

ذلك.ونحوو.السنةالمكاتابيقنضمببلهماعلىبالممعهيرورعته

.نظورصيغنة:

أبعسطفىا،لرشلطنكونفمبماالاختصصازالمبايعةفىتن!مأم!ن13و

وكافتوقرثمظتكتتصارتثمطقننناهافقلىالبببد"وكاتهت،المهـاأحوا

ال!تنصومنذيهاأدخلوهأبماعديرةسطورافص!ارتقم!بلةكدات

.و.الاطاب

1.ام!بولايةثعونبياالخ!لفاءكانوراثعبةالخلا!*صارلتأقوب*د

منواحدغببررأواأذاوكانوا.ابقيقراذوىمنللغيرهبم.أولأولاد.هم

يخلعنهأناوتضرطوا،لأحدهمبايعواللخك!ةأهلااخوت!أوأولادهم

فلان.أوفلان

.إحرار.اويصعيرونملكلتهمفيفد!دواماؤهعبيدهتعتقأىإ.ا)6
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.!لص!فى:

بخاتمهويختمهمملهيكتبمن!أوالفخ!!بت"بجفبهثتابةالعهدوا

فيحفظهأءرهإببؤلىمنأوالعووودىالىوبدفعه،بيتهل!هلوخواقيم

فىأوضعم!جدأوخزانةفىأميناخانكلىيحنهظهوقيد،اللحماجةحيناللى

إسهد،اب!هـلايةالآ!لادهثنبهصاإللثتبنتابينبال!الرئهءيدفعلكماالكعبة

انثاسمم.إهذابص!و،للمأمونالأخروا،لللامينأحدهما

إلل!:فيق!الللخلي!ة/الدعا.ءبعدالم!نابر.1ا!لعع!لىإوإيو؟بعى

والاهمنوالملوالى،المسلمينفىعوهولمىفلانولدهفىالأولوبلغه

بالحقفسهمنوالحصر،والبلادالأقطارفىاهعادامقوعادادالعل!من

.المعنادوبيالمبغىخذلهمنواخذلط،ادوالمسمد

***

ت!يب:ة

المعهدكتابهنظامفانولمهذ.ا،بعدهمنلأحدأعه!ا+!النبىبحتبلم

معاويةالبهادفع،اللزمنمسقحدثالتمنالعهدولىأو،إخأ،فةالء مم!لى

الأمناضطرابوخوفالمخمليفعةموتعنرالرعيببةاذقنمقاقخثم!مية

.،اللدم!اطانمورتفيربامعةفىلمةعلىيجمع!مقلملنماسبكنلمماذا

ب!نظامنتصهل!لاشكليةأموراليهاتدصربتقدالمخلافةكانتولميا

جررجىا"فنناوله!اففدنأ"الايتيكطتإ"و.الئقالبدبالثمكلوللكقماالحكم

:ثلاثفىعدندهوتت!ثلى،/"انؤبإ

الخلصة:!و.

زهيربنكعبألىأهداهااهلشىالنبىبرفىةأى:اددة-ا

.الخلفاءيرقديهاسعلمبىأبىأبن

إىوءندكلوكأنبالينبىفنقنصبهاالالخاءاافخذه:ات!-2

إعلاها1وكلىالمكتابةأسصنلىفىاللكتببهيختمونخاففالهيصطذعإخلاووةا

لجها.بعدبالتنممعالرسماظطبهببخاتمونصارواثم،والمداداطينبا

ئ!لتزوير.تجنبامعاويةذلكفحكمقوأول

http://kotob.has.it



-47-

زمابمانديوأ!لعربمناتحنذمنآ؟ولزيادأ.آن(!ا!لبلاذرىأ)وذكر/

تفحله.الغرسىكانتلمعااصنالاالمعراقولايةإتنناءفيوخانني

علامةضلط4الدمملطذعكفةإسلاطيناج!عذالدططنةناثمأدتولما

المل!.%لقابوفيهياغليظبقلبمذكتب.نقشهمةوهى،اءالمطغرو!ععمبىهاالمخلافة

وألكتفالمناشيرعليبيدهالمدمحسلطانخط!ابمعمندهبمتقوموكأنت

تمممصىإلع!لجو!ةاإدو!لةأوثانت،بيدهاهلسلطانعكهةعنفي!هاويدمعاتغنى

.المظغراءدب!انالانتن!اءديوان

نقتنىكانفقد،أس!اءهـبماتم!خواعلىيننفتن!ونالخلخاءيحقولمم

وأعظابألموتكفىإ)عمروخاتبم/(اللهإق!ادرالهعبمإ)بفواأبىخاقي

الملهأالملك!علىوخانغ!لمفئندمنأوانلقصبرنإ)عثمانوخاننم/لم(عصربأ

.المعباسوبنىأميةبنىتلمفاءذلملىنحوعلىوجرى

الخ!يضةترلمى01واذالمخكفةعلاماتتنالمثو!ر:ا!-!

أمةبنىفىذلكعلىالأمراوظل،والمضضيب،والخانغ،بالمبردةباءوه

ه-إجعماسافىبنى

الخدفة:تتعارات.

ادهاإفزواذتماءالمدولةهويةنبرزالثىىالمعدلاءاتبالثت!اراتد!!مثو

رئيسزىفىسموأءءميزةعلامالتطل!وضصتالتىالأخوىإدولاول!مط

وغد،الموطنىوالسملامالمنقنعيدأوا،المرب!يةالتقاليد.أوالدلماأوا:لدولمة

يلى:فيما1"انؤب!اجورجى"ببب!ا

ىتالمنابوعلى!للخلفاءالمدعاءسهىةالخليفةباسمالمخطبة-1

لاة.الصى

حدبدمنبحلابعالنقودعلىالمختمأى:وألمن!قودالععكة-2

.الدمملطاقأوالتإيفةالهءميهثببنقتنى

أسحماءهمو/ألمدس!طينالملوكيرسمإنوذلك:اللطرأز-3

العحىريرمنلىلبا!س!المعدةاب!أثوطرأزفىبهم!خدض!علاماتأو
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لحاماالتوبندمم!جفىخطتكتابةكأنهالمالابرببمممأواالديياجأو

منالملرنةالخيوطمنالثوبلمونلخالمفبماأوالذهبمنبخي!وطوسدى

ألمنظريز--اللطرازبذلكهعلمةالملوكيةالثيابنضيربحيث،الذهبغير

هىكما،دوفف!االسلطانمن:الدولمةأ،هلىمنلابدممهاأنعلىللدلالمة

القصبشرائطبعض!علىكلترى،الأيامهذهأجعنادلباسىثيىانحالة

والمسيوفاللني!جافكزسمومالمرتبعلاماتفنونحوهاالميهووراءااووالأزرا

ها.و.نحووالمنجوم

.مروانبنالمدلكعبدبةالحربالمىالطرازتنخلمنأولىوا

،المطراز1دورثشمىقصورهمفىدوراالطرازالخملفاءوأنتنمأ

يسمىف!طإ!لنظرعلىا!فمتهائموكان،المشمارةت!لكوعل!هاأثواب!لنسج

المخياطين--والمحاكةألآلةأوانصباغ"أمورفىينظروهو،الطراز!ماحب

أعمال!.وجمتممارفأقهمأرزاعليهمويجرى،فيها

المكدمموةبدارالفاطمبةإدولةافبىببسمىكانماالقبيله!اوهق

.المعامفى!دبذار...رء06إ)المك!ىمنمنهايخرجماضمةحانالمتى

المعثدماينية.الدولةفىالهلال-4

والمنبرا!لد--!براأيضاالملكاتتنماراقبيلمنيحىونوكمالنوا-5

.واالموسميظىاياتاللرا0و-الأعلام-الألويةواهىأنلالةاودسىjكfإأووالتخت

*ا**

ا!دفةعلىأتأنؤرك!ثاو

المكلامندواهذبحننالهخؤمأنندممفنططيعالاوفحنديدنيه"::ا"،اتدفيقالى

بأنقرةالكبرىاللوطنيةالجبمهةقررتهاالمتىالخطيرةالأمورتأكعلى

فى-غرخ!ولاتحيزدونه!نانبحثونحعن"الاصلاحلممبيلفى

الكبير.الانف!بهذاأح!ثدهالمذى1المباثسرالأثر

:؟أتاتووكثووةدوافعما.

القيامالمىالمطلقدزكيابحاكمدفعتالتىالدواعى!نظنناوفى

البساطة.فىغاية،الأسمبالباواضحةهىانماإت!راتابهذه
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للسوءأداةصارتقدالمظةةأناكمالص!طفيأىراتنىءكلهاول

المغائها.منأبدايجدثنلبم،الأعداءاأيدىفى

الم!مميوعنهااللثابم.أماطالتى1الجديدةالص!ليبيةالحربنتلكثبم

الدسائدمىخطيرمنلهالاسلابمأعداء.يكنهماأظهروا"جولنجأوجين"

ظهرانه:قائلينالاسلامضدأعمان!يبررونوأن!م!المكائدوكبير

قعصبأمامانفتكرتعدلمالتىااجوفاءاالمحجةتلك-الدينىالىنعصمب

هذهتحاتنىمنمناصأكماذمصطفىبجدلمذاكع!ند،القنمدي!الخرب

أنار،أى.قبلمنيتخذكانماغيراخرطريقا.يتخذاأنلمهفب!اال!ىعاهت

حتى،استط!اعواماا!لغربيةبالمدنيةيأخذواأنفىلمقومهالمجاليةسح

الدينبينقصلكما،الأوروبىالزىواتخاذ،لبالهع!نب!يلىألمزم!

أخلعبةقدها؟ألحذا:يقولطبهوكما!نينا.قوألهينهمن!المكلوإقاموالمعمياسة

س!كوننافىفانزكوها5وجودهاتدعوناصتى،1اللذخصبر؟حمنبلادى

باس!مالفتنةتثيرونأولاء.أفقمفهاوالااحدتنارافتعم!ملبوفافيقلقوذ!ولا

الصليب.

الجريئةالاصلاحاتهذهموضوحفىيهمناالذىالأمرأناعلى

الاسيلامى.المحالمفىأحدتفتنهالمذىالأثرقدرمعرغةهو

:الثووةلهقائج"

المكتيربنعلىاللنفسب4والانفعالاتالتنمكإكنشسلط.أنغربباليدمى

اسمتطاعةفىكاناأنهالمخاص!نقدببرناوةى.لإحأتالاصإهذهبالنطم!مبة

لمو!ى4بالنسبةهاالمبوص!لم!المفنىالننيجةنفس!الىيصلىأنأتاقورك

عدوتهنكونأناعنتنقطعإفالمقىوهى،يةالمعمهي!)أوروباأماماندمياسى

كاننم.وتفرنجت!غربوفهما،هنهيانقربوم!ا،فعلمص!االمدائمة

نفسهالوقتفىيقبىمأنوا،ذاتهغرضهالىيصلنأناستطاغهفى

يخرجأن!ونذللككل.ا!احديثةالمد!يةن!ض!ميهاالؤىابالاصلاحانه

المواسعة.الدم!محةالاسملاميةالثسريعةحظيرةعن

الحكم(نظأم-،)
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بعبدحدالىبهاا"لأكذاو،الاصكحانطهذهبعضثنىالمغالاةوأن

أيدوهالذينالمعسلمينمنالكتيريبئعطفكمالمصطفىأفقدت0كل!،المدى

الوجيهةمنخعمرقده!ابافراطهواهو،عهدهأولفىعظيمة4بحمالسه

الذبنواهملمأن!سهماالأوروببينعطفيينللم!.أفكما،إلسيارر-ببةا

تقناي!ها.أر.اداالمننيوالنماذج،المخفأرةالأمثلةلنفهمه4اتخصيذهم

.أماماوقفواقدأنفسهمالمعسبببنفان"ذلكءل!البرهانيعوزناولا

أعداءلأ!ن!ذللى،والمغضببالغيظالممزوجالخوفموقفالاصلاحاته!1

.إزمانأقديممنالاسلام

المحقببفىالمغربيينموقفلملعالمينظهرقدأنهكما:المحق0وفمحوقمد

نالمو:اقثأد!على،وايلغموضالمتعصباطهأفيهويأنن!ماالتفصرق1فى

أخطرتركبافىلم!كانالمذىالكبيرالنفوذمنةقدوأمايذ!للقجزاء

الاسملاصة.سقيةألتفلممالكا

**ا*

ا!دفة:فدكنةمحاولة.

المخلافة5تص!كيانرفىألم!!لمجلدم!اقور:(17)"تفممنزولطباا"لطوقا

دا!رفةخ.لىوحصرهاا!لروحالميةبط!ابعاملخلا!4بذلكفطح،الفسهلمطةىت

الروحدةالناحببةعاىمقصوراجالمهافأصمبحممالخالصةالمفكريةالد-"لمطة

جمابح!فىوإم/قبلمئالخلاكلة!تعرفهالمص!ررةوهذه،ا!لعبادةوم!"ائل

تإربخفىعنهاأنقراولمم(ير!اا)محمدنبإهمخأينهة!ىنالملمملي

.الاس!لام

تكرسهواالسياسىالمجالعناللخليفةابعادالوط!نيونأراد

ولمكن،-اللخلافةفتكانةادواأرا-فاقيكانالىاللخلافةلتحويلجطهم

مساطانآخرابنوهوالمعينالجديدالمخليفةلأن،بالفتنمل!باءتالمحاولة

القوميينالنخاهوعارض!،اطلاقاللدممللطةالتحديداهذايقبلطلملتركدا

..161-158صإ!حالميهالفدغوةالاسحلام)17(
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وأدى.السياسيةالمدولةأموركهكلياعزلاالخلافةعزذالىالراءصأ

ال!فتذللكوم!نذ،الالكدمنهروبهالىوبي!ن!لمجبهاله"دامهذا

الا!سلام.تارببنيفىمرةلأول!أللخكفةئيتصق

الرسميين:الأؤهراثمعي!خغلطة.

الاسلامىالمعالمأنحاءجميحفىغضبموجةالخلدنمةهروبشكجر

منت!نمطت.حكيومةالاالمعخلليفةوطردالخلافةبالغاءيقوملااذ

ذ.إكفىالملصببوكان..المغضبأهدافالحسرعانولكن..هالاورملام

التركيةالمحكومةبهفاصمامان/1:نقول..الأزهرمنخزجتف!نؤى

يخم!قومىبأمربلى،اللدببنيةابالمسائلاطلانفابثنعملقلاأمبداهنانبثق

وحدها.المتركية4الدول

ا!خدفة:الفالمقب!المخغدمعيل.

عقول!فىالمتركية0"الخلافيةءنم!متغييرمةالعلمارجالوننؤلى

يكنولماكاأتراكا!ناواالمعثمانيةالدولمةسلاطين!أناللىااهدينذأ،المس!لمين

.)18(مىالاسكإلمعالملأنحاءكلفىبهمعترفاسلطانهـم

راثميده:لخنةلا!عتطدةمحاولة.

الاسلامأنترىكا!نتالمعت!دلمةالاسملامةالدوائر!ا!غير

الدينيةالوحدةفىقوىاأقرذارمزا-تركيامنالمخلانحةبمحو-فقد

ا!لافةاعادةالىالآمالاالنثجقاولذا،)؟\(الإسكمىالمعالممفى.."والأدب

تكونبحيثلكقليميةخاضعةغيروبصيغة،التركية9ل!لخلافةمغاببربث!وب

القومية.إحبالمصاالارتب!اطفوق

(A)0161-915صال!عمافيةالغدقوةالاسملاما.

..بءوةوالو،ذتلرإبكةإذصحامعللخلافةا!د،صر:نهؤلاءومن)91(

-همصهك!مماإرنا.صعا)أكؤابنماخاأهذا"ر/1نتهنناوقد/3عبدمحهد،مالاه

."للكد!صن!ينخلمفأاقا"4)ؤ"هـخىشع-الثانىاامفصلا((انالقر+
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الرأشط!:للخلافةالتطل!أءاحقواالاطجايزحأوأة.

طك-الملهعبدو.الأميهىفيصلالملكوالمدحدسينالاثبرلفوأعلني

علئ.المخلاةلقباطلاق3491مارسفي-ب!عدفيماالأردنتنرق

لهسبه،وكذا،سةالمقبالأماكنعلىالمدنيةسلطةإنمعننقدا-نفم!له

سوىنذملمالمخلافةأبهةأنغير.حولمهالمدم!ملمينجعفىادورايلجان

!مماهكما-"الاهجليزيةارةالاد1أوبريتاحنلالفةا"أفمطرفقد،ءامنصف

1(سعودأبنا"شمنهالمذىالمهجوم.أمابمايتقيهقرأنا-الاهجمليزالمؤرخينأحد

.الحجازعاى

معوقوفهبأن،حدم!مينأ:"!المعمسلمبنالمحربخذلاناقبونلمرااوبنمسر

لدىفهعلردودل!حدثالعألمىالبابضدصفوف!فىوقنالهالأوروبين

وفسرهالمعمملمينمنكفيرفاسنتكزه،الاسيعلأمىاللعالمفىالعامالرأى

ضدالكفارصفرففىضالنلأنه،ألاسلامعنخروجبأفالب!ر،

المسلمين.

على"ا".أبعنائهلأكنرالى1جلألمننهلمقباننقل،"حدمسينا"اخت!ىأنبعد

تغ،بدةكلىتقوفعتمطكفثةأنالاإخملافةإلمقبعنتغاضىالذى

المضلافةهذهمتنل!قيام.أنأدركا!لذىلهصعودلابنانإدبااتردالىاضطر

السياسىوذالن!مراكربهـ!أعترفتاذأألاقيمةولامعنىإ"بكونلا

إذىاالخطأف!يقحالمربه!أ،الاسلامببة1إببمالأقاتنئنىتىوالروحى

35()قبل!من(!حد!ءين"!يهوشرع

:الجديدةللخلافةالمقترحةال!ميغة.

لنمالمنبينالاسعلالمجةإصمحافةانتب!عنالو":،)31؟ش!زا"يقولطثم

كللطبدونيعملونواأطم!..إخلافةأفىحوالاسلامبةا!فتنمعوبجماطصةمدى

يريدوذ!ا؟صورة.أىعلىولكن.عودتهاإىاللوصولى

163ص:أسعالميمةاالغد0ذ!ولاسلاما(؟.)

Iص:السابقالمربع2(1) Ilk.
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رمزأننكونأنايرونالمسلمينأنأالأونةأهذهفىللطلحعبيدو

ومنارا-المتنمتركللمصيروعلما5الع!يدذ!لوحدةا!لجيممنبههع!نزفا

ورونقهالاممملامبهماءفيكنن!فيتلاالةونجما،المدمملمينأنظاراليهمنهوجه

مجدهملالسهفنعادةالطزيقللصسلمينويذ؟والعالمأربءجمببحفى

المعالم.منالمحيويةالمنطقةهمذهءفيوسيادات!

ال!ربب!ةالجرأئداحدىفىأناه.تمرافاوضوحاالمعنىهذاوبزبد

وبينالمقبلةالحنلافةاع!يهذكونأنابطبغىالذىفقالمهبينالمقارنةمن

إلعالمرألهوعلىالحنأي!4أن3اتبإإاوضحفقد،أمجلتهـاملكوضح

ي!نبغىاذ،المتردةالمملكةراألسعللىالانجليزىالملكيث!مبهالاسلامى

انلىمحتارةتنضمالت!الدولمنتتكونهلم!حدةممثلاالخمليفةبكؤنأن

علىالاسعلا!ةا!دولىمنغببىهامعسياشهاوقن!اسملاصةوحدة

يكون.وبذلك.)*؟اأخوىدينىاطارفىدونياومع!حرلطأسلامىأسمالس

.؟اسملاميةامبر.اطوريةاأدقباق!عبيرأوالسلاصةوحدةلقيامقاعدةالخلبفة

!لأ**

الخلانفية:ضيماعع!كلعماما.

داممسامينالمظمحبمنكثيرالاهسكمببةالمخلافةضبإععقتعممعببلقد

بلى:فببماولنجهلهاالغربمؤرخؤبينها

ا!بد:الحيكم-ا

الأوسمطالنمحرقفىكانالمتاريخذلكفقبل:؟لويدسبر!اردا"يقول

إلمطكةعاهلهووالد-لطان.انايرايحعفالثمها!.مسنفرسياسىنظام

كليكونلاوقد،الأولممطإلىصحرقمنبخيىماكلندئمملالتىا!عضانية

11كانوولمكن!مرعاياهممنمحبوبينالحكمعا!تعانخبواا!لذينإلحمهلإطينا

احينرانم.ف"عء6

الحكم.!شعروعيةعلىحنلافضاكيكنلمأثهاذلكمنالأهموا

.،دأخلألاهسلامنصرأئعودفيم)؟؟!
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تضمالعملاءبة!لافةإلأخرعاهللأنيههناؤعبلاالمحاكمهوفالصم!طان

وتإمالخلافةو.هدمتإللسلطاناعزل!ثم،تتهرمالاالعاللمامهسلمىج!بع

معينةهـدةادبهـوالذينوا!لديكتألنؤربينإرؤل!ما:!واالملوكمنعدد4"مقا

مرضحاأبدااابكؤمولمولكن!شعوب!وتأييدتصعفيقوردحواأمرهم

مةلمحكو!طوحياكانالذىالأكيدالولا.ءواالطبيعىاوالمقبول!التامالمرضا

غيرالمسلطانجدهلوالمرضاوالمقبمولىالرلاءوهذاممالثسرءربئالعهءلمطان

أي!حكم.!!العمهدإسميةإديماجوجيةاأووالار!ابوءالمعنفلالضمظحاتاج

اللمم!لطة.الدعايةعلىبنفقمايصنى

المدمملم:هويةفقد-2

هويت!ما"!ممط.الأو،المتنحرقأهلاخعسرؤالمولاءالفمصرعببةوبضياعأ"

امبراطوريةأعضاءامنعضواأطنمواكلكانلأنفبعد،اللقديمةإ(!الواحدة

إن!سناوحد،والتاريخالتراثفنتزب!أولسمنةألفلهاكبيرةالهءلاولية

المجديدةالسياسببةوالموحداتالمتابعةالمدولطفنلسلدمملةفواط!نانأنفدميع!

وولائه،النميمهبضميرفىلهانجذورايجادألأقاتحاول4تىو.االمفت!علة

انحلاإءحالأيةعلىاللقديماللدمميا!عىالنظاموانهيأرندمعفوصاحب

له.مواؤوثقافىاجتماعى

أقالمميب:ظاهرةظ!و-3

كانحالأيةعلىولكينهتفسخحا.لةفىالمقديما!لنظامكانوربما

الأحدودواض!حةوالمدسسئوبتانل!لاءاتكانتحإثبوظفتهف!اث!ا

وأحد.اطارنحىإتن!معبافئاتج!حقجعمح،والمدالم

:المؤسعدمماتدولةذببالؤيةه!را!له-4

الاهملت"،ا..ثيمالمقديمةاليقببممقولسخوالقديمةالأمسالمبببدمرتثم

الوضى*يةوالمقاديعصا؟الفوانيناإؤسهس!اتمنجموعةحلهاوقام

آهالول!حار-بس!عنغريبةطويلةلمدةبننيتوالتى،ال!غربفنءتوردةالمده
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بال!ندميمبةتافهةكونهاالىضافةبالا،الأوسطالىشرقفىالمدممع!لمين

.2(أملطجانثهم

الثرائع:هلا!بط!لصرأةالإجففياعىاالنظامنض-5

فصهل!فى!"الغربكلىالاسلاما"كنأبهفىإ(روبو!جانة"ويقول

)kأتركيياوكافت:ا،ا.لاسملامت!غريدب!" قغبيرفىفكرمنإأول(!انلكمالم!ة

ألتكوينسعفرفىالتوارةمعارضيةيعين!هذاوكان،المرأةنظام

الثالمثالاصحاح1"علببنببسودو!مرالتمدياقكيكونرجلكوا!لى"

فضلبماالمندممأءعلىقواموكالرج!))ا.نالقرومعارضة،11-171

.،()24(أموال!منأ!ف!او!وإامابضعلىب!طالها

لقريما:الايجقماجمةاللفممخصيةمحو-6

مقالاصرجرائدا!دىننمعرت:اللقرضاوى."ا"يوسفاللدغور1يض؟ل!

04لمقواههأكراكلى(باتنماا)كما!دمصطضىفيهيخطىءكبيرأع-ا!ى!!اتب

خطا60واننما،بهالبرنيطةو.امستبدال..الوط!نىزي!تغييرعلىزكال

وهو4غرضهبطافىهذ(1ن1.ا:5Cr)وقالحاتنصحعكولاناصحصعديقتخطئه

التركية.القوميةنكوبن

عاه!اءمنيكن!لمأنو-باثساكمالص!طذىأننظنولححن،

عدلىالمحاطىةأنيجهللا-الثسىمعوباوطبائعوالأخلاقألابذءاع

51يرالآخراتنمععبهققلايدواأنلمالأمةتكوينيقوىمماالقوجمةالمثععخصهإت

،/أهلهاقلودبطفىويحقرها،ذفدممهنظرفىالمقل!قابمةيضعفهنهأرقى

هىدم!بتعمد!أنهوذهتقد.ذلللىبقدرقيلدهالذىالثسعبءنزإةوب!!ع

لأ!سا-اللغةءداما-ومئعمهخصيانةالتركىإاثصمعبامعتوماتب!يح

صبحى.نبيلأ!حذورأتعردب61:ص!!ا.لأولهسطوالشرقالفردب)23(

4(C)34:النساء...

القرضاوىيولهم!ف:أمنننماعلىجنتوءدفاالمسذوردةا!حلولى)25(

34ITOص ، l.
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كماالاساشممنيدمملهأنببرله!وهو،الاممهلاماللىم!صتىةأواسمللامية

إخد-.ءكاينفزعمما3منهأترع!والا،أ!ناقالعجينمنا!لنعسعرةاتعسطه

ولنا.لىشؤحتنذزعاك!ممن!الحتزعمهإو،اللصوففنالأضلاعذ!و

الجسد.

اللروسبننالملاحدةمنالمنزكفىالدعوةهذهبثواالذينبحثوقد"

،لبالالسلامببعمثلند!لونهاتوأرميةإوتركيةوتنعخصالباتمقوماتعنوغيره!

فلمالموثنبنهـعجمنسلث!عبدهالذىالأبيضالمذئبعبادة!:ق

أفسدهملسيماولا،اتثسبه.بالافر!جافاختارواسبيا،ذلكالىيجدوا

وسه-موهالعصر!المغزقىواإحض!ارةابحجة،اللاتين3اداباود.ي!!

اسمنفضما!بس!صخدمهنبععض!افحثلى،التفرثجا4ند-?بونحن،المتمغرب

نجى-المإالمض"ريف-مدء9لادخال،اموبالحوبالحايه!الافزنجمننهمعائ!

-"لاصلاحه.القاسد-التركىالفممعبادمفى

اكلدع!افىيريرونالرخلاءاللزعماءهؤلاءأنذللقجموحفظصاي

وال!ثمأىالجممعمىالمفس!ادأنواعمننوعبكل!اللتركقالثعمعبهذا

،المثسعوبأمثساجبينمذبذلبابلادهفى3خرفممعبوقكو؟!،وانلنفسى

غببروعقائده،أخلاقهغببروأخلامه،دمهغببىودهه.لمروحهغيرروحه

كفا،إمالال!هذب!الغةوهىالتركيةيسمونهاالاتىكلغتهفيكون،!أئده

وكذاإحربدةاوالأضصالالألحممماءافنمادتهاهـىدخلىبما،أهلهاهذب

بيقأ!وافبأهلهاببفحلونمابهايفعاواأنألآنايريدوقؤهم،الف!ارسية0

إحروفأبامعوتكبوهممغربتتفرهجأنبعدالىترلققدماءلمقةمن

لعل!ذلكبعلىبب!وي!ناومأ،قنليكالا،علئر)همفررهيملآ!ا1ا(لأثينئ!ببة

+ه
.؟أيضاالسطي!عبرول!

الا!ممدصة:وافضيالؤالمعليةوالراطةالدوليةالزعامهفقى-7

والنظمالقوانينتغيير،أنالا!ايمسننفىالثابتومنا"

فانلويوق؟-ا،عوس!مئأ!الدثنوريقوؤكما-،الأممظبائيمينعيرلاالأؤباءوا

حتى.وظباع!حفؤمت!تنممأبهفىالملكبينكاللاتينالجمهورييناللآتين
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هىالموروثةالكاثو!لبكيةالمئزبةهزاللاض!ال!ببنمنمرقواالذببنان

ذفمائلهالث!ينمنافقدواوانما،ب!عصببفهااح!واأرو!قلوبعلىممة3الح!ا

وحكوضهمبريط!اثببافىلملكيةاض!حكوقثسابهـتالالس!كدمعولذيون3ذللقو،ف!ط

بهذأيفلتحىونغالننرك-أهمل!!ناخمابهكماالمقحدةألىهـلابات!ثأالجصصرية

كانوماالمليةور!ابطتهالاسلامفضائلىفنفي!بقىمااللاتببنىالنخنرنج

إلؤكلصىعلىيقدرونلاثم،ا!اباتفسمنالملايين1مئاتفىالزعاءةمنا!م

أنفدمسهم.فىالمفزونواالأبيال!طعتهاالتىال!رميةاثةالموومن

الترقى:و"لاسمدما

ألفزقىبحإقالالمحلاممنالفنغصىألانال!الأولىض!ف!ايافيأ))

وأسماسمه،يطلبولنهالذىالترقىفنفانعثعىءالاسملام!ىومالمالمعهسى

ببنل!لمويلولاه،الىدلكببهدىالالسلام!بلطوالنظاما!لذروة؟ال!ععسكزيةانل!وة

الأمم.جصبحبهفاقوافاوا!لحضمارةإكلوةامقبمهأهقدائ!غقبالعرب

اللتركونال!،ال!جيةبالمقؤةسحلطان!لعطبالأغا*مأؤ،االى5ص!لكوظلوا

،يداتي!اماولا.مفل!!السللف!يكنإموهلكاحضمارةبهوغببرهم

فىوالابقهـادلغتهباتقاقاسنقلالليافهماالاسلامف!وا/أن!ولو

الإفربنجثعسعوبخبصعولدممبقوا،الثسرقمحانغوببهالم!اكؤا،ثصريعاته

كماوالدمملطانالقوةأسمبابوسائر،الصنادالتوا4ثمنونواالشلومالى

ت!قالميدمقل!بقىمابتركألآنايطأبولنهمااوهذا،قبل!منالعربفعل!

قبل.يؤفجههيىهمزفىالاذرنج1بنقمليداليهلهم!لون.تنهوإلاسه-لام

قوت!ضس!لطالىولص!والو،وفذوذ!ءلوم!منماثعىءافثساؤلم

.ا؟وثروذ!

صج!ص!-س!ل!
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افالثالفصلى

!مالالإشلآ!لىلايها

ا،سلام-فىالو!لايةأنواع.
ألعلممكلية.الولائة-فثعمأتها

والخاصة،ا!روامة:الامارة

.والاهمالطانالوزارة.

l-و!وهااالجفبة. سقعوا!ى

لأسمالحةا-ثكفا!-خرلبا

!بمالعرية

ومهامة.؟البردوواق5
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الأس!دبمفىألياإيه

الالج!:!مهالولايةطثههأة.

المثاضةألمعمحنةفىا!(ا)الننبىأرسعلاا":1"11(انزلهيداجورحبىا"قال

اللىالناسيدعومنه3تابالممعاصرومعهمابنوعمروالأنصارى0زببأبال!ل!رة

الا"أطاءواواالحقشه!ادةالىالفومأجابان)):لم!اوقعالطلمالاسلام

على.الا!موأخذالصلانحعلىزيدواأبولمالأميرفعيمروورسوله

."والدمعغنالقرآنوتعليمهم،ال!ناسا

لأحدهمعقداذاكانالمتنسامف!فتحالبعولثوبعثبكرأبوتو!ىننأما

لفت!حمه.ذهابهقبلىولاهاقليمأوبلدعلىلواء

:،(ا!ريبةاقواعد"االجيند

،دمتنمهتجندفيقال1"جطد.اا"تدمممىعسكريةقا!كدةكلوكانتا"

!يعادذو،اسعاؤمامابدنممل.سلطالحيهاوكان،الأردنوجند،هنسرينوج!ند

هناومن،الضاعدةفيهانقعالدتىالبيزفطببةأوالروماذيةالوالإيةزمام

(!المجندا"عدمحكريةقاعدةقائدلحكمهاالمتىانولاياتهذهءلىاأطلقفقد

تكوقماأكثروكاشا،العدسكريةالبىلايةهىالاعتبارهذاعا!فالمجند

.اثلحدودءا

أقىووااننا!ذ!!29سمنةالمسلمونفتح!الما:الألخ!وفى

اعصالأل!!نزكواممودي!نياوسعياسمياادأرب!علببهكانواماعلىأهلها

وقببادةإعامةاالوئاسهةلأنفس!أبقو.ااوانما،يثع!منولههاارةأفىواالحكومة

أوائلفبىالاسملاصة-المولايات-الأعمالطحالىكانتو!ذا.الجند

أصة،بنىإئامفىكالمتنمامالخلافةامركزمنمنهاقرلباماالا،الاسلام

.الممعباسبنىأيامفىوالعرأق

بعدها.وما151صابالاسلا"ىااالتهدنتاريخ)1(
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افتؤخواالمرببنا!لج!ندفبىادانمراتنمديبنإخافاءاد!دفىالمعما!فخان

التىالبكدفىالأحكاملمميراقبةمراالرئيسيةوواجبات!،الأعمال!تلك

الأعمالولاياتوبدأت.ايلخراجرافنضاءالصلاةواقامة.افت!تحوها

ثامأكاشتحقىالمراقنمديندولةأواخوامنمحيلب"حكوماتاىاتقحول

ايللغةألمىالدواوينبمنقلالإسلاميةا!لسلادةفأتبم،مروانبنإ!كاءبد

فىالمبكدأ(هلىفاجيتوو،العربلغةيعرفلممقمنهاوأخرج،المحربية

الولابباتت!نوعتثم،ايلوظائفبهذهيمحتفظواحدتىالمعربيةاللغةا!نثعا

ترجحولمكنهامموالمكانالزماناا!تضاهماعلىصق!او!تةدر!جالتوصارت

امارذ:فسباقالعامةوالامارة..خاصةوامارة،عامةامارة:امارذينالمى

.اسيمقيلاءوامارة،استكقاء

:لإمارةا

صورقهاكصاالاميأر.ةأعأينوا"انزيدجورجى"نننىاولوقد

التارببخىالمواقحمنطقمنالانععلامىالحكمعصور!كماالفقهكثف

فقال!:النصوص!لا

اقفوبيض:اماوةأو-الا!اءاماوة-ا

،الأكفاءرجالهمقيختإوهلمنالمخليفةيعقم!هاكانا!لننىهى

!حلفىالمنظرعاموبجععم!4،أهللهجيماعدىالاقيايماص%رةأليهفدنمرض

الخراججباية-والحكامtryإلقضاةتقلبد-ال!جيوتنىنذبير:أموره

ألامامة-امتنرعاحدوداقامة-المدببنحماية-الصدقهاتو!بض

إحدود!تاخما3اناذاالعدووجهاد-الحجتيدممير-والصلوات

الإقطاعب"إرةأ.لاداوجدتنحذدها"االعباهمىالعصرفىالهسعيأتى)؟(

فهوبالتفويضالا"،ر!من!كافيوممابنفس!هفةالتأبالى؟ا!قضاذتقلإدرجو!

الذرتن!يح.لطالبالخالفةباكلرأرالاينفذولاالز،ضىتربثيعحيتجاوزلا
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الملوكتصرفامارنةفىيننصرفهؤلاءمنأهيرحلوكان،ارلىلاية

مساعدلتالقىالأسمبابجماظ!من-ن!كتإ?ذهالال!امارةوكانتلمالمسن!فلين

!ممنقلة.دولالىالم!عبامسيةا(لمملكةثحهعلى

.تصيب:

(!أالمحلىالحكم"أوباللاصركزيةحدببايعسمىماهوادنقامهذا

النجاحعنوب!عوقهالمتجربةنخيدال!يزلانظامالحدبتأ!رنافىأنهغير

غيرت!عيلنهالتىالشعوبهذهرؤ!سصاءأنواظهار،الاعلامعلىيقومأينه

الر-ءقألهمعالهلىعداىيقومممأأكنر/اللدمملط!اتكلعلىصم!حوزين

ءإىقائصيغذكنونماأكتز/المحللىالحكمقي!اداتاأنمكنناثمىءوذ!لك

الررسحاءثقةكدم!بفىاللوصونلدينوبراعةجانجاهنالث!رةاببسمىما

اخرءجالهبمن

:الاسمنيلاءإماوة-2

يستوإى)أنبعدأضطر.ارااظببمعلىلأميرالمخلطفةي!عقدأتاواهى

ويفرضامارتهفىيثبتهالمخليفة0!مانلمبالمقوةليمالاكلذلكضلىالأمير

أللفنربير،وإسيالحب"با!سفنبدأبالستيلأئهالأميرفبكونهلههـياسىتهذدبيرالجةأ

انتهتماالاماراتطهذه4هـمنلمالدينلأحكامضفذااباذنهالمخطبد4ويكون

كالمدولمة،كليعه!االصغرىالدولوظ!رالانتتمعبمنالعبالساي!ةالدونةالليه

وغببرها.و.الاخنسبدية-المغزنوبةوإ،واالبوي!ةال!ممدأنية

الخاصعة:الامارة.

تدبيرعاىضصوراورببهاالأفيرييكؤنأنهىالمخاصصةالامارة

الحريم،عنالدفأعوإ،البيضة؟حم!اية،الرعيةول!ياسةهمالبدثع!

لجبايةأو،الأحكام.أولملقضماءبتعرضأنهنهولمبم!.مدبنةحدودضمن

كانتوفد.ا!لصلاةفىالامامةحتى،ثسىءفىالصدقاتإوالمضراج

العباسية.الدولةابانفىقليلةالمخاص!ةاراتالاه
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6--!ا

:ا!زارةنقنمأةطبيمةيتبمهاوماا!زاوة.

اكا.زيدانجورجبىإ"قأل

فىيكلاونبماأوأزره.يشدبمناللخل!ةامستعانةإوزارةباأري!ااذا

أصخابهيشاوركانا!(ا)النبىالأن،الاسلامبصدرتتصل!فهبى،الحكم

بخص!ص!ياتبحزأباوب!خدذخ!،الحناصة4!الحا!ةم!هماتهفىوبفياوض!

كانواالاسلامقبلوالفردم!الرو!خالطو"االذينال!عرباق!دننىأخرى

عللىاوتنآن،بكر.أبىامحعمرثمأن!انوكذلمك،وزيرهبكرأباايدسم!ن

ى!اهلهممامينابينيعرفيكنلم"الموزيرا"لمفظولكن،عمرمعوعثمان

الدولة.نثسأة

يكونأنطلبموسىأنوكما":يولى((لمجروينبوم.ا"ولمكن

عين.فيتن-2!:!!هطهلسهورذفىعا-اوصساعداصهأوزرربىهارونأخوه

قبلالثلنابةتئونع!اىمنصبااخقصاصهكان،مساعد.ألففدميها!ليفة

محلىأرةزابنظامارفقىوقد،المدلميربئالمحك!شئونكلبلىأى،ننىء!!

تضآنهافىالمأثهـرةالسالحس!انيينننهالميدت!كنلم،أذ،ال!ربامينإ!مىأعوو

.البعضى)م!دوقمقومات!هابعف!علىالاتنطوى

:ا!ذاوةوظيرفةت!ر.

وببمقعينول!ميستفميرو!ن!مقالم!ااحاقاجو..!ميةبنىأن.على

مين!الأحزالبطاصطذاعوواستئلاف!والمعصائدباللقابالرأمورفى

بكولمواولمبصع!ناهاالوزارةواهىالفرض!ذ!لكلنمواثاسا0فاسمتخ!موا

الوزير.الرتبة1فذهصاحببمموق

،الخلفاء!ابإولمالل!اهبافظامعرفتلأميةب!نىدوللةونا؟ن

.كاتبالوزيروظيفةالىبعذفيماتطورالمذىالأصلهىإلكاتبو!ظبفية

الملكعبدعهدفىللدولةكا!تبامجهـالزمنصاراثم،سرهأفيأى،الخمليفة

.502ص:لجروينباومالاسلامأحضارة31(
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ألمخلالىسليمانبنحفصسلمةأبواالعباس!بنىوزراءأولىوا،إنمروابن

ألمرابعانلقرنوفىلمبمألاسكفىوزيراسيمىمنأولوه!سالعممفاحوزير

عبادهابنحالمصاحب،أنصابلقبألموؤبواسممالىأضيفالدح!جوة

:الأمراءأمر.

ببصرهانجهم!349-إ)333!اضىالمربا!لخفيفةالاحبلضاقتءن!ما

علىوالياوحان،رائقابنوهوأيامه!ىال!سخريينالمقوادأكبراللى

،الأمراءلاميرولمقبه،الأمورض!اليدالميهودمعلبمفا!سفذمكاه،والبصرةواسط

أكبرلمهاوحان،ارةابوزاعاىقأضيةخانننطخبرىوظيفةبذلمكتح!ثفاسه

الخلافة.بصعطتوىالصرطكنىالأثر

اففويض:!رأبىة.

عصرنآفىءالوزرارئيسببفاثلالتفويضوزير:"جروي!نباوم."نف!انط

.(المدؤاوين)ةجميععلىالمثسرفوهو،كثيرة.أوحبما؟من

فقالط:"زبجى.إنجورجىا"ومكرفهسا

برأببهةالأمورتذبيراليهيفوضرجلاالخيليفةيدممقوزرأنه!

الخلبفةيمضيهثعىءكلالوزيرفاببتو!لىهمأجتهطدهعلى15ءهاوأمض

:ءنمعيا!تفثلافةلاا

وليهم!ببرىمنالىيعوو.أنلم!لتإيفةفان:إص!!أولاية-أ

.للوز؟رذالك

يعزلأناع!لوزبروليمهو،الرزيرهقلعشمني!زلأنلدل!إيفة-2

المخليفة.كللدهق5

المئرزببرهذلكولميدم!ألامامةمنالأمةيسمتصةىأنلملخنارفة-3

المفوالتط،زابنلم:أكثمبقويحيى،بومكالطءاوبخ!المتوزراءومان

كأنماوكنيرا.ا!فا!طميةاالدؤلةكلىتن!الحب!بيرو؟أمير،اللعباسهببةالمدولةفى

نتظدكفا،ءكاكلاأتكأ2؟منصاارةالاوزمعزرأءهماهي!أداهـناءالظن!

المرئالهممتين.ذافنمصره،ارةاللوزمعالدسميفرئاسمةل!م!لبنالفضل

..502صلجرويذباومالالهحلامحضارةا*(ا0

ا!كم(5-نظام)
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رضماعلىيعتمدبمثصبهالموزيراحنفاظوكان:"جرويعنباوما"قالى

فىكفيرةب!نقلثاتمه!حوبةالعائشرالمقرنأزمانن!وكانت،4ءذالحظبكأة

الحصرائبلي:أبنعىب!ىعمق-الظمأعلام،امن-الصولمىبفقلى،اءزرالمو

صارثم-الأجلىطويلة-اهنةهز-النقويضارةوؤ-الأمؤهذاكان

صارثم،صاومةصهارثم،ضنماهرةصارثبم،-عامةإ*-مصاومة

.!و!أ4(صه.

ختارببهايقنموهأناير!دأسرائإلابنمنبمالغةتنهكلاوهده

عللبب!هدليلولامعقولمةغببرلأ!نها،الاسلام

انتنفيذ:!ذارة.

فة:الخابيراهماتثفيذعلىمقصورفببهافالمنظرالفنففببارةوزاأماا

ويعرض،انلجيوتن!وقج!ز،المولاةكفلبد.منبهاللخلبفةيأمرهمافيمضى

فانهالمتنهويضلوزببرءكفا،ملمحدهثمنوتجددمهمصتوردماعليه

أحدهماAنننفدشزيبرىببدستوزرأقاللخليفةويجوؤ:لنساءها3ودبزلى!بو
05

هالحخ!يضبأاحدوأوزيرلاأزريدممتولاولمكؤ"،اجللخرألأخراومثلاللحههـهبه

:الدمم!صطأق

الباس!ببةالمدونلةالموزراءلمقباأمرهأو.ائلفىالمنصبه!ذأكاق

بنجعفرأنخلدونابنوذكوالمخلفاءبأمرالنقتبيمم!مبيلءا!أبهيلقب!ن

ثطاصثونأذ!ثتب!فىأه!وامايحطمنويظهر.دمملطانادعىيحيى

اضرطةارئبشولم!علهالشاموالمىأوابغدادوالىعلىالمدمملطانلفظ

ذالككلونفدممهالخليفةألممعصلطانبري!وفوقداليومالمحاتظيتنمبهماأو

.ا.لمجازسسبيلءلى

أيلقرننوى)د(مرهـودأيامفىالارشةرتبةالعبعلطنهنضرولمم

.502صال!سابقالمرجع)1(

=الغزؤوىاصمابر1،أنهالباانصو:مؤزسىحسينالدكفورقا!)5!
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المقرناأواخرروثأبهسممى،الاسملامفى-لطانأولوصل!مبكدكينابن

كماابتذلوكأنهذكرناهاءىاالأمراءاأميرلتمبمنبدلالل!رةاللرابع

لملوكلتب!ذلكبعدوصار-سلطانبلقبفأبدلمزه4قبياالوزببرامهءمابتذل

والممالميكوالأب!لمجةالسلاجقهمن!غيرهموالجراكمعمةوالأكرادالأ!تراك

إهثماذيبن.وا

إىا-رتتطرأأى-صارتفللماف!يهاشرطاالارثبكنلمارةوالموز

عهدهولىالىببعيدالمسشلطان1و،!د!ا!رطاالارثصارالدمهليطنة

?!ته.قبل

سلاملا*

ة.سلطاناتلقبه،محمودعنلنابصدتاالذ!أالعيلةلأن(91015-99،01)=

الاسلامهححلطاتبنقبص00011هم!نحةألفاطهدوناذخنف!اءتالقبوقد

ركناللسلطان"ل"لبا.السلجوقىبكطغركعلىإلدمىالعباتخليفةوخلح

فقط،الملو!بات!مممواانماوا،بالعططنمةالادوبيوندره!-مولبم،"الدولة

استعملكماا،الصالحالمتك:أضالوامض!افابلمطلع!املكلفظايستعماواو!م

نأ.الملاحظومن.+الغادلا!شط!اناافقا!وامضافأاليسلطاق.القبالمه!اليك

الخوارزمية،سملاطينعدافبكيااالسنيينمندائماكانوااالمسيلاطهن

يطلقلصوفية.وف!،وألحكاما!ضباطعلىهسلطانلفظالادران!وناهطلقوقد

زيمب.السلىبةفىإحن!كاا؟طان!لدى"سلطإن"!مةمنهماحينالصاكباوعلى

.هبالقاهرةبولاقفىال!علاأبووالسطان
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والعاملالأصر

:الخواجوصاحبا!لاهمردؤية.

:!)آفقمالال!هجرىالمرابعا.لمقزنورىالاماراةعن."!نزادمإ"تحرث

إلأخيراهعذوببسمى،هـالعاملإ.لأمير:رجأشنولاب4كف!راأسىءلىخانرز

المدولةتافةخزالىالمولاببةاجخاشاحملطواجباقهأكبرلأنالحنراج!ماحمبا

لأنالأممههـإلىمنثهلديحصلمماالمولايةعلىالانفاقيتولىالوىو!!

اولنالدواوالمخكفةارداتنحقاتآ!ر"الانتولىلاكاثدسطالعامةإةالمدواالهة..
..هـ

.ببغ!دادبتدلقهـما

:ل!صلاةامام!لأصرا5

؟كاذت،العاثهلطبةيخاطببماإواس!لةاغىيخاطبالأميرو!ان

لا!أنالأميرحولخن،وأ!دو!تفىمنهمالمكلذرلسلاللوزيرمنتنمورات

المسلمينوئدبسيجع!ل!ومذأمابالناس!الصلاةاء4لأن4صا!علىب!اؤ

ولابنةهفىحمبعا

رهـات/والمهلاةللحربوال:قعسمينعلىمصرولايةانت3و!ث

لابتين،الهبينفجمحطولمونابقجاءحننى"الأءهـالىواتدبيرلفخراج

صر.فىمعستقلاحاكماالواقعفىمنهما!كلوكانلمالاختن!يدفعل!لأكوك!ت

،أحرارغيرقومأسماءألاألجإتشقوادبينلهجدلاأ!لهااحينوعلى

.الأحرارعلىوقفاكانتالدوأوببئوظائففان

المحصمبغةهىالد؟اوينعمالعلىالغالبعةالصبغةكانتولما

بعتلىلدببهتنؤ!رأنمذ!احدلملولابدكانففد،المسالميةماددبئالاقته

.71(التاجرخصالط

.132-ا؟اصأبالهجرىابعاورأالقرنفىالاه!هلأميةالحض-،رةا)6(

..135صالسا!قالمرجع)7(
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:الولإةعلىالمهق!ءا!إلمؤ.

الطوالعلماءالف!هاءعططعنثخدلفالمدواوينفىالأتنعتغالىوثان

الأدبية.تمافةالمقمصله!اللدواوينبادارةالمشنغلتكان.الاخنكف

وثقافاته.عصلهبنظلبهمابصدأرالاإتنرعيةاال!علومببصالجلم،وكان

عللىدراعةيلبعسالمكاتلباأنفىيتجلىفكانبي!ن!الظاهرىالذمايزأما

إطيلدم!عاقهايلبدم!الل*الممأنحين

:ا!خراجصابهاختياوثمروط.

يضعماعنها(للهرضىالخطاببنعمرعنيروىخبرفىجاءو!د

كانأنهفيحكى/العاملىعلب!4يكونأنينبغىلمماالألحسال!ببةالءواجمد

يلالمسولا(A)برذونهايركبألا:اأربطعايهاثمهنؤطرجلاالهمقعملاذا

الثاسائجحيودونبابهيغلقولاا)9(ا!نابايكلولا،ر!قاثوب!

حاجإ11..بإتخ!ففلا

.:طأصرالمعملطاتج!.

عمالاخقصاص!ا!اوردىشيج!على:"جووببنباومجوسمتافا"!ال

جبايةببتمملكفامناطق!ةىوالصسكريةالمدنيةاللسملطةيتفءملالألقا!لدبم

إلدولة.رعصهيوخيرف!العملءا!ببهجرىلمامؤاقضا!هذا،ائبالمضس

إ!ىالىواقصشغعلىذزننبمايه!مالمننماخرةالأزمطةإةحايصور!ناىوالماورد

oIإواأ!مابحأ!-الأخرىاخينفهاضماتهعقفضهك-ألاضناؤبهذأ

.01(مسنكليناأتفصبه

***

دابة.)8(

.هـ!المنتادف!قاا!تبههـمن:النقىو.المخالنقئ19(

.802!ىالاسحلاثمحخحارة)01(
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وتوابيا11دندية

.ت!لحظاه!القجنيد:

لننمدن!أدواراأوائلطفىالناسحان:"111(زيدان"جورجىقال

قبيلةكلمنالرجال1اجتمعنفتالىالىاحتاجتأذا.رجالهاهاجنث!:شفبائل

االمحصولبشتطيعماالمغنيمةمنواحدكلوبنالى،ترقىيبولانظامبك

الأعمالى،وت!اسمواال!ناستحضرفلما،بطثسهوقوةشم!جاغهبمندم!مبةعمليه

...وا!لج!نديبماالكهانةالمعندهمأقدم!منكازلم،المدولونثسأت!

القرنالمىحرالفرعونيةالمصريةالدولمةالجندنظمتدولةواأولط

دإج!ند!نظاملا،اوةبداأه!كانوافقدالعرباأما00الميلادقب!ال!ثسرروبئ

كا.لتبابعةالاسلامقبلتمدنتاللتىأنعربيةالمدولفىكانماالا،دندهم

.الحيرةملوكوالمناذرة،حميرطوك

واتحدوأالمعربسائرعنالمسلموناننفردالإلسلامظصفلها

لم.جنداكل!فكانوا،أعد"ائ!امحاربةفىواحدة01يدالمدينبجاهعة

وصغيرهم.كبيرهم

ات!دواالمدينةجاءوافلما-المهاجرونالمسامينجنودأولوإ

بقنمسه،ا(ا-!ا)الذبىقائدهم،اواحدجنداجصبأاوصارو،بالأنه-إر

.11جدقلبلييومئذوعددهم،والاخاءالمعاه!ةورابط!

!رأب!وأ(ا)!و!اانبى11ل!يامفىوالغزوبالفتحببزدادوقجدإواثم

واليمامةوهجداليمنواالحجازكلىالعربقبائلىمنا!اي!انضمبمن

،فتكاثذواتكاثرواحتىالاس!ملإمجاهعةتج!هم،و!،خاراكبسارا

،الأمصاوومصرواالبلادففقحوا.وصروالعر.اقالثعمامءلىااوحملو

وبمعضهاالثمس!أمف!وبعضهاصرفىبعضهاب!مأجفاداللىوانض!موا

بحدها.وما166صابا.لاسلامىالتيدنتاردخ)11(
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.باعتباري!نقد!محطةالطجندوكانبهمتاصة"حطاتفىا!!راقفى

.والبطونالضبائل

عملا.هن!أحديعمللامحاربجن!كل!موالمسلمونذلكظط

:؟ا!ذيةتوظيفبدأضنى.

أبدافقد،الممعملمينفئاتسم!ائردونخاصةفئةن!المبنتطبمأما

نأويظص.أميةبنىأيامفىوننم،انلدواوببئقدوينغدعمرأيا!فى

!ث-المللقعبدعضروى-الدولةهذهأواسظفىبدأامىالالزإتجذبدا

والماقطوعة،المرنزقة:فئاتينالاسلامىالجاندوصبحسشةالقجؤدبصمار

.عوبوكلاهما

تأييدفىالأعاجمازرةمؤاأل!و)احتاجو.اال!عباسبمنوتولىفلما

من!دخلىمنوأول،فذ!جيماعاتانلعربجفدفىدخلىله-!طان!

خردس!انهاصل

الجينعد:أ!ت.

من!أيدب!فىببتعمافنتنعمحدودةغببر()ير!!النبىأيامفىكا!نت

أذفاقها(إاير!ا1الملهر-ولطوينؤلبىلم!للهحنصسهيفرد،فك!ان.ا!فىءوإوننائم.ا

ى!البا!يةالأخماس!الأربعةاوي!نهرق.الاسملامبب"ا!لجماء4مصالحفى

باعقبارالم!عطاءفىالناسصبزعفرتولىفلمالمالدمهواءعلىالصحمابة

ذاسكهغببرأو،الاسلامفىسمابقتهأواللنبىمنبالمذله

ألجينعد:ر!فب.

لأدمبر:أوالفهميخ-ا

ولكن!،رننهدندهملمهنكنفلم،جندالجاهليةروىلملعربيكنلم

وببصمو!نه،حدممباأعظم!اأواسنارجاللهاأكبراالمقبي!لةعاىبو!لونكانوا

الأرويرهيوالث؟يخ
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2-المدكب:

غؤشإ!ا3!برل!لفصيلةعلىعنهيتوبولنالأهءهـالمىا!زتاجف%ذا

."المينكبأ"بل!مونهاكاذووبكولمىنحوهو

:المضف-3

إحريفوا،عرفاءخمسةءلىيكونوالمنكب،المعربفالممنكبوق!ت

أونفر.نفيرعللىي!؟ن

:هبا.عالألهءاأمر-؟

الجام!ية،ة!هعايهاكالحومالهحوعلىالالسلامائلىأشاورىالمعزهبوظل!

إكل!ادةاوسمفه!ا،ر!بالىءث!صرةعربفح!تحتعوفاءاللىالجندفقد-مموا

وبحماوأ/أئسهمأعاالدرفاءجدلفثملمالاسلامفىاس!مابقةإاأ!هلطامق.أ!اس!المى

صكتتسرربئ،علىبعض!؟ربجكأوبيعينال!وثلاثينعلىبيعض!عويفمائة

!فىمبتالص،أ"!اءالمحرثناءعلىن!13،البتدطبضساتحعسلبهع!لى

ترقونهبءالاحرفاو،ءالعرفاث!ال!عطاءتفريقبتواون(!الأسمباعءاأمر"

المجند.فى

الصاسى:ا!رفىا!عندلهةتطور.

عتضرةحلمحلىأنعلىالم!جندرتجافكانتالعبالعميةالدولةة!ءأما

قائد"ا)!ماتةكلوعلى،ا(!حنليفةا"خمدمينكلوعلى."عزيفاا"رجال

.،(أمير"ر!ل!"ر.!5.5أ!أ"طقباءعقنرةكلوعلى،نقبياأو

المخيما:دممة.

إ!عد!"نلةظأميةابنىخيلولهصمةخاصةمةلعمىدولةلكلوكان

بابلمغ؟يف!علؤنالعربكانكما،بالناركياالخيولعلىروطعونهـ!أنوا3

نءابلي!!يص"زمببس!قبينلةلمكلدندهمكانفقد.جاطش!عصورفى

الب!ىمهالمنن!مدلهةاللدولف!ثميمائحاهلدوابووسهبم.)12(غببر!!ابأط

ا.Alصابا،لهسلامىال!"إنتارلبخ)12(
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:-لامالالهفىالاححماء..

اققداء،المدسلإناحصاءفىعنايةالامم!لام0صدرفىلللظثماءوكان

ثليصالحرجلاالعربقبائلىمنقبيلىةكلعلىورجصاهـالمبىإةا4صرعابما

وهلى،ءولودكللك!ال!لةاولثهل":فدقولإحاللهلى01علىفد!ور!،!
.......5...هـ1

كنبت.(!جاريةول!كنمخلا!!لففلانونلد":فييقالإ!لمازلبحمنزل

41وءب!يدممميه.(!بعيالهاكفتأهل!امقر!جلب!ذزاطا":ويقالط،أمم!مماءهـ!

فيه.الأسماءوأثبتانث3الدالىعادذلاكمنة.ر.غفاذا

عأى4ولابكقتى،ةء1كل-الاحصاء-انلتدوينببجدداوقوكارراهـا

دوقثممأالعاصبن!وودؤنهمف،:مه-.ورى!ذدوينوأيههـلىعمحرة

فيتنرفيقاهـةدونثم،هـ(86-65)مروانبنكزدزاللىعابد

بهاإأحصه!ا!احصاءآخووهـ(101إ)صفوانلبنبقنرثيم(!109-69

الم!كعبدبن.هشامخلافةورى3انتقدمماعلىصارالأ.نىالحوب

فىضاعانثطووغ!،إلببذافضلل!الاحصاءاتئاكشل!كن(!1501-127

أجمة.بنىاث!ارءنف"اعما!طلة

بتسب!لااثثءصاالأ*بالهلىوبذىأميةبنىدولةاأث!اءور!إجفمدادء*3/!أا

11!شبالمىيجين!هـنهاكانواماعددمنذثىل!لملم!ولكنمذا،ءاب؟.ذ!الوقر

"ور،اخانطبرإ"و"جرجاقا"علىاإكازالهابنيزبثحصسفلمالمدثيراكانألهه

عة-والمئخاا،هـاللىمممههـىا!لونجزقهالجندمق(00050012ا!إ.كا!!ا.كأد

رقة،المومن(5135.ءو()هعردنجند،!أهوفل!ا"علىإرثم!داو!.دلى

المرزلةس!مؤ-5طغجبنمحمث!جندوكان،و.المظطوعةالأتباعع!اما

،ىجفييما!...ر..(!له!4-3أه3سىنةا)ب!!مرألاخ!خميدية

ءنةبدلا-المننذاوبعلىإيا.ة!إفاقأهنهـمببيحههـسط،مملوكلافا4وذءإلهبب

.-ال!ء91رر!أوالملكىا!لحولسثلط5ثابتحزلهوقت!-!لى

إداذإةأخورالمنتتياهداميةعىدداءنبودنااذاذلم!فىابةغوولا

.احخاصه-ةواالىوالموهطذءينالمهعانروفهكلزغوباثصر!االمقا!صيةو
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الجند:العه:ضاض.

قبلنةالمتصىالدولفىقديمالجنداضاسهتعر:"انزيدإ"!جوو!جىقمالى

جاءوقد،أصحاب!"ببم!تعرخ!كاننفسه(رو!آ!المنبىوان،الاسهكم

صفوفاف!جعلهـم(!3سمنةا)انلكبرىبدرضيومالسننعرألميهالمميرافى

ممسقنثلا)مأ"كانا"سوادا"اسمهبرجلفمر،ريتنىبلاسم!هدبوانمى

يا!واداسىذؤا":لهوغاو4بطذ!ىا!(ا)النبىفطصنه،فالمصءق

ئهنص!هـهكارزهـ؟اإذىاال!حربئم!الىعادالصفوفعدلىأناؤبمعد"(!يةغزابق

.هـناك

"أ!إبئ!بذوف!،ذلمكلححوعلىالمجنديعرضوقاشدونا!لرا!لخىنفاء!!ان

يلته؟!!ىوماه!منالرجلعقيسألىالمجمندعزض!ااذا.انلحجاجوكان

انلىأورزب؟لعبالعهبلمةالدولةفىاضالاسمذيعووكان،وسعلاحهحيالهوعن

2إلصب؟ربما،ا!جذدللعرضيجلكع!وزيرهاأوالمخليفة!كانالفرسطادة

اإنافىىفرنجادى،للحربا!اسمقعدفبىكألنهو.الخوذةالمدرعيهوعلى4التابكأ

تنىء!ر؟ىفاذا،وعدق!اس!أ.فرافببققدأولا!يمرونادالمقوبأسماء

ه-قومرتبات!ا!سفخقا-اقهكلاأرزلل!!صرفتاماذأحده

الجنيد:مدم!إفى.

بلداافقح!اذ.ا-الجنذوهم-االاسلامصدرفىالمدمعل!ونلأان

المهنتوحةالبلادضوأحىفبىفأقاموا،نواحيهبعض!فىمدمماكث!جعللوا

داذز"اولكين!لمالأعمالطولايةعنكلامنافىقدمناكماحماييتهادلمبء

فب"أاأقامواابلدفتحوافاذا،وأولاد(همبنسمائ!يومئذلل!حربيننتتإ!ن

حهولكماطمرةمدناالأحببالبنؤالمىاتالمعلسكراتلكبحتفأ!4.جمببعا

الىيذاهوثاصمارواالعربقصىنولماوالبصرةوانلكوروةافعههطاطافى

.المدننجارجالمصسكراتاينثساءعلىاظلواولكنن!نعمعاهـ!مدونإحربا

..ث!رجما!131
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المهل!!كو:0

تالاسلام.أوائلفىخاصعلملمهبكنففمهم!كرالمهتنظيمأها

نحىع!ليهكاثواماعاىوترتبيحهاخيام!نصبرو!يجروفيالمحوب3.انبل!

فدمماءليطو!وله،انلوسمطفىالأميرفد"!طاطفيكوق،ت!ح!اهيلبب

والخاصسة.اءالأمز

المعثمسكر/وواءجمعلوهممع!والأولادالندسماءكانتواذ!

فىوالمفرسالروميقلدونجعللوامع!الصيالطحملأبطلواولما

ةرقيتعددتفلما،الأحوا!افاتضفنهماعلىذلكفىورذنواو،مضارب!هم

ببلرأثممبهالم!علميعسكرصار/ايلخدمةولمماليكواالحاتنب4وكلولتط،الجند

و.الأتباعإلطبول!صحابويالبماحالون")"ا(وو"الأطاءالنمقهاء!ها!ل!؟،بفيه

الممعلسكرنظامالب"بلخماأرقىوهوالبنداأصمنافعنةضلاوغيرهم

.الالص!لامفى

ألواقي:أوالأ-اء.

احد،وتنىءايةالرا.أوءااللل!:(قائلااة)لحديثاان"ادبؤ)"جررجىوببتابع

عننه!لهتاذالراءننسمىألزايةأناأولمالصرابلمةمز،أصغرالملواء3انووبما

..الأيامهذهاصطلاحفىىالبيارقأساللبنود1اأوالأعلاموهيى،لا!حرنجا

ق!يلىانلجاه!يةال!عربةىثسائعةاذننا3و،اقار!خفىق!ب"4يةوالرا

ن!ح!ثها.تجقمعرا!ة4فببأأططوكانءكمالاله

قبلىمنيؤتونانماالناس!لأن،الحرب!!كبيرثعمأنولالرا،!ة

أنهكانااجاهلب!4إاحكومةكلامذاعنفىرإأبتاوقد.زالواالتزااذايات!.،ر

باممه-م(!العقابا"ويسمولنهالملواءضهمد"لت!ويفمنضاصببهلةفى

ابتصكلفاذا،الرايةاأخرجوااحربالى.اخرحوااذاوكاننو،يوضذرا؟ت!

وكان،صماحبهاالىيعس!لمولنهاكلإنن!والا.،اياه!اسلموهأحداعلىرأد!

.الدا.رعبدبنىمهنومرة،أءةبنىمنمرة

..لدعيوناأطباءا(ا؟).

.18دا-ا2/ولالاسلاحممااأتهدن،ات!اريخا"()5
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إلعقابلأنم!اللروممنا!فاسماا!لععقابرابفنحمسمواولمصا!

أبني!تهم،علىويفقثع!ولنها،اعلاف!،أعلىبرلهءمولحها،الرؤءانتنىارةإ:شراأو

من!.العربفاق!نبم!هها

!لكانتإكلرىإلدرعزوةفىالملمملمنأنالمحللسة.يرذالمه،فى
........هـ-

!بر،بنصمعدباالمى(إ)برطآالنبىدفعهابيفماءاحداها:أياترثا!رلهث

لمهاوييتهالإبإبطابنعلىج!لهااهمااح!اطودأوان1لهوالأحريان

)16(خزأزصوفمنكعععاءوالمرط-لمحائتنمةمرحاامق!هذهت!الح!اب

!هالأهصاو!رجلءالأخوىوا-بهنأنزرأوراأسمهاعلىالمرأةتضء!ه

أبض!اوامسمهاإ!اقعةات!لكفىا!ارؤلسصاءراب"ب!ءلكانفيان4لهأبااوأن

منلصنفاسمماكانالعقابأنالمظاهوفافأتموداءكانت،إاروتمابارابة

.أياتالر

ومصرهـفاردهلىإلشامأمحاءفىاللعوبوانتننرالالمملامجاءو!!

وتثوعف،عندهمالألويةضروبكثرت،وقبائل!د.رل!وتع!ددت

خظلفةهبأسماءوس!صوها،المهـاوأظوانهاألهواتعددت،أتفهـكالهـا

:اللواءعق!

1.4أءتمدإشحربالمىجبقمعماوجهوااذاالاسلامص!درفىالظنماءوكان

بالنصر،ل!وي!م!ن،قبيلتهر.اببةأميريلح!نأالأفهـااءالمىولهملمؤ.ه!ايةالأولإ

..!لجلاداواللصبربان!يو-هـصو

4111بسم:يعقدهوه!يقوللواءعلتدأذاإخطابابت?روكان

االله،عندمنالاانئنصروما،إللهبتأييدامضوا/ال!لهص!ونوعلىوبالله

تضذواولاباللهكقرمناللهسبيلفقماتلوافى،والصبرالمحقوالزامههـا

عذدتطل!اولا،الالمضاءعلندتجبنواولا،إهتدينايحبلاالم!لهان

أةامواولاهرماتقتلوأولا-النصر-الظ!رعندأتمسرفولا،أ*اا!لقدرة

أتهاللغار.تنحنودند،الؤحفانالنقىاذأقتاكامولمأهـقوأ،اولب!ىاولا

لرهـبرا:رخزا!161

وتمزيقه.حبلبمحهتن!مؤب":بالهدوالترمنيل).*(

http://kotob.has.it



-77-

،واور--.اإربع.ء.إوصهيةاشءإدعااصىأله-إ.ولبماتلل!ةلمدأ.كاثأ
..صار!

/الأصه،روإيوه!مأذأاطاحمالأيضاالأل!!يةيعخدونو!ماذوا.افبها

المجند.قائدكاقإعامقالأن،الاسهكمأوائلذىوتءصو!،!

العسكرية:قىالمودمه.

!.-

كتصاشااننخاذها!ىصلىوافي،قديمالمجندفىألمولصيتىاذتاذو

-شر،لإلا!ىعنآذهـان!أ"هـ!مرف.اذحربأثذ!اءاكلىالمجندحاسات

.إحدداأمامالنتنيمبدأوالمغيناءالخ!بيلهذ"اومن.يتزضعو!نهاالننىبألأخطار

!ذهمناهـني!ركللاجاهلبلههمنحىإء!باوكاق.إوسيقىإدقطيلىمنفاذ4

المطبك.غيراال!لاثا

اثأديما!واذت-اذ.ءقبافونببنتإلاررصلامء-!رفىنإتملصرا!كان

.-الأموىالعصر!تىالده-لأحموورغضاماالملكءاظةىنهأتذزغدطالطوو
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لدم!لاحا

وألمخيوسوالمرمحأل!ع!ميفجاهلدبت!فىالمعربسمحةاأ5%تف"هر

فنناولها.وممن.السه!نخدإمهافىكبوىع!نيايةلم!وحاننت،والمقردس

ويذكريصفهافهو،"زيدانرجىج!هاأ)النصارىمؤرضىبمني!بافصئح!

:قائلاأ7؟(بهاالعربءناية

القسودعى:.

المبادية،المسكنىنتيجيةأبصارهمالحدةعظمىميهارةبالقوسلم!كان

صبفىيععمتخدمونهاحالوافقدمساثهـالأسم!لحةمنالالهاآحوجولآذ!

بالمقوس!المنزحفىمهارت!مقوبل!غثوالمطحانالمحربعن؟ضلاالغزلان

احيدىبرمىلأقاأحداهبمادأرالوحتى،ااإقصديقطورقبفييكادءا

الرمىمهرةس!واو!لذلمك،لمرماهاالأخرىالعيندونغزالءينى

بالمنبصاليرميهثمبتنممجرةضبايحلقأحدهموكان،"إح!قإرماة"

يخطىءف!فقرةففرةاذ"افقريرمىحذىأعضائهمنثمماءعضوأىابفيه-

منها.واحدة

علىلساعدهممابهلةمنهذهههارتهمكالهتالاسلام!جاء"لمط

ضواديهـنولممئمرمبهايحدمه-ينونيكؤنوالمهؤلاءلأن،ا.رومغلبة

ربإل!ميحرضونسنكاتوأؤصرت!فئالنبالىفضليجطونالمدمملعمين

وأن،ااركلراوأاركبوا":لىيقواىيط(ا!أللنبىوكان،بهاالىهـمىءاتصاتإكأ

فىالمؤصن!ل!ركلى":41)أقواومن"تركبواأنمنالىأحبترموا

"حهتفانهامرأتهوميلاجمته،قوسهكبدعنورميه،فر-مه:أديبه:ثلاث

فىوالرامى،المحتدم!بعاملهالواحدبالممههمالحنةليدخلط4إلىإن11"

ماتاستطصتمماأاأعدو"الممنبرعاىقائموهوالهأقواومن،الملهسبيلط

.1"الرمى"الل!وةن/1ألا،الرمىالقوةانألا..قوة

بعدها.و"!!!اص-الا"ىالالى.ائتمدنتاررخ)17(
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إتقانعلىرجال!بطع!متحثونهاأ!ولإ)المنبىبحدأدوالمننوء.التإمناوذإث

لمبندمعائهمعذايق!ضلبخيولم!المعناب4ءلىببحرضوث!.!ما،الرمابة

الأنفواسىفنأصطذهوأحننىالموبعمطىاإعصورآفىبالرمىالممم!ملمونوتفنن

توضعالمجانيقمنضروباالمدممهاملرمىاصطن!عواوا...مركبةأ.لات

.بالأفو.اسعنهاوترمىسهابمعدذءنهااحدالوفى

لدمييف:ا

يسمقجلبيمانهاوكاخواهاالآسلحة!رفا!دهميوفايعدونال!ربوحان

و،المدمممليمافي!ةوالمفدب!ةاليمنيةإلعحمهيوفيصااأ"تنعهرهاوا/الخارجمن

تث!حكطمنهال!وكان،العفيقةبالعسببىف!لهاوننعرف،والخراساتبة

بهاهيقازعلامة؟أوهخصو!بى

طالب،أبىابىلعلىالم!قارذىسيفالاسلامائلطأوروىاتفمقلمروقد

تنعأنالفقارولمذى..وغيرهما،معدلكرببنلعمروإصمصمامةاولهميف

المهدىأخذهثم،ط!البأبىالطتوارنه،أ.لاسلاماتاريبضتىكبير

لأنهالمفقارذاسممىافويقال،فالمرثسيدالمهادى1.ألىصماراثم،المباسى

.فقسمرةغنرةثمالىبهن13

:ا!وماح.

الحريض!والمقنمعببينتنمكلاتخقلفءفدهمالرماحأسنةوكئافت

ذلمك.وغيروالمموجتهـىوالمع!4والمرفببع

القر!ى:.

والمدممتط..إ!المددمطعوروونها،!لنمىءيصلحمنها!:أص!نافوال!دروس

أصطناعفىالمعسلمونوتفنن،فائدةترسولنى،واهلقببالوسطرالم!ة

لجدكلاس!اأترونصبزت،الأثسع!ارووالمحغ.ألآياتالجهانقشواواس!الأترا

الغزنابىو،اقىالمعرااللقرسو،الذضسقىالمقرس!ومينها/خاص!كلبقنه

..وغيرها
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:لدرعا

وبلهعصموتممالحقاقشإنلئنولاذوالحديرومنهاالمعربءند!قه!ةرأهـعال*

غالمب!الر!ربمنالدروعيتهتنىيكنؤلم"دلاص!خأ"الاندرع

و.عندهم،اباللغاعلىالفرسلأوالمرومصهخمنوهى،الفرسس!انالا

كاطوأفف!،ج!!ربنخالمددرحضلىءهينةةبألهم!ما؟تفم!ثرةدروع

نألابدمهكاأرادإذاذتلقناعرى!اIكانتلأذها،الأزمةذاتيم!س!ونها

هاهيتفممر

ا!يق-!أضالنوات!،الاسلامأوائ!اكل!هالعربأسل!حهاكاشتؤلمك

.-المبلطةمفلىسملاح-!19Oإطيرواكالخناجرالأءاج!أئم!إحمةامنتف-دئا

المحص!:لات07

آولواهميحاصرونيك!نوالمملآن!لفحصارالاتالعربيكنلمبم

ءا!5سمنةا)الأحزابحربيومالمد!تةخىثدقالعرببناهخندق

حح!صارفىإمانجذ!قاسمتخدمواإلهصهلميناأنالحلببةالممصيرةوورى

في!ه!جدو!خيدرفىامصعبإحصنفتحوالماإغملميناوأن،الطائف

منكثيرروىإ؟ي!م!وأإ!دبابةاإلملسهلموقاسقخدموا،ودباباتمنجفيقات

الدباباتولثنحرلبماء!د!اموكانخرقهااوأألألعموارلذنه-إقحروبع!

أقتربتااذاللرجالمم!هـاقفأعلاهافىالعجلطع!لىالمد-يرةشاجالأبأو

سيملالمالربابةأءأىمنأحه!اب!ااا-ن!ىأخرل!4ذفسنظحولمالعممورمن

المي!نالحيةإذإرأسرعلئالعزبواطلح،الملسورداخلالىءايهامثموا

.1(المقاذفلدفطاإزيد-مرنهااوكاهومأهااس!ننخدهوو

اللبأووبر:0

مإواذأ،البارودالسئخدامالىالنالبىأسبقإحربوا:قالثم

نجالالأبرو!بهعرفماإىاأو!ملوهأن!هقأقلطورثرإخنزعوهيكونوا

.\03،لملعمنةاإتههـفىالاسبانىالمعسنثصرق((كولندىأ"ذكرف!د،اللوسطى

(A691-ا!ا5حهى2ب5الإلىسلملأحمما1الت!دنختار؟!ا.
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لمزموجمهجحة.مجافيي!.مئةإلئاربيه..،ا:لأبسلحة..اسغحدفوأ.اتجتئقاءمر!ا!إ:ان..
...،ه.--+..*،.ء

.ءض..":.!03..*-*00..-..*....ا.-ر-.ء،.-..ة.:.5!0بما.!:10..بئشسئمه

اكهصشهلتخةصه..ام!.إسئخندالئج.ة.ثئئغئنزائنغربخأ*.ريخائؤأن..ذلملطة..دلىوؤد

ذللقنج.وبيرىبالمغربالمدمسلميرحرلب!مىم!لل!يلادتحرالثالثالقرنمى
.إ*.----.ت-

لمفتح!صراكثم!سهالطانيرلسفطابى0قدومعنتل!ونابنكلامفىصربلمحا

فبئسدطانذ:.ئثاركؤئئمو.مفلوذلك..(ئمإ-2ث-ثنقي!سننئةث..لآلألآاأئنمخننفافسةت
..

،لهصدت.مزنهـ--بئ!حوأ.لآ.=.9م13.:لأ:ةالبا.ر!هـذ.نتتثهكففءهما.ا!ليةألفزنئجه

المقرب!ئا.رجلفئضؤرقيهاضفديمةعويبةم!ودةبطرلهمبرجمكئبةىو.

...الناريةالأبسلحةفىيشبقغبنن

.-..!-..*-.!..ر?..003-..!-....!ه-؟!.".....:.-.3؟(......د--..:.-.ةثفي!...

ألدؤنلةأإلاتنتحتلآجة0الدؤلة.خى."0الم!!افعافمماقخبمإ!.أئفق..فن.-امط.!أؤلظ."09

كنتيروفىم45301سنةالقسطنطينب!ةفتحءلىاسمتعانجواوبها،ألمعثيمات"4
!؟-:"-تجه"".م!:ت...ه

"."4هـا!لخرؤبأ؟..)91!المفؤوحمن

3:+.....ب..بم..-:،..،!3...-3..-.؟.،ء...:،.

!؟".،ابجيعثنغاة!تعبئة"

مىصمفوفالرالليه".*اتئالسأؤامرهجطةالاممبلآم!:كان.!مىظصلمسبا

01"..--..؟..يرتنا-.:..؟،..ءس..-.......+،..،إ....-+%ء:...".

!ح!له!!صفايظ!ننوق؟فىبدنمنبلها!ئبقيخبالالهاينئإ)..:إلآبةباءكللاال!هـب

:...!،.-.4.ت!:،::؟.ة؟:ي!..:-0003"3؟:...

بعضهيثع!كالبنيإنللمؤمنمنالمؤ(":الخديث!(()."،ؤفى!صوصلىب؟
؟-،.ة.،..،ىب.ة..س.؟..ض+:يم،---ء.ة.ط"-...--...!ة005ء0

ص!4!فا،(الئبتي.%)لحثئ!اأبإبم!؟ىالمدمعلمينحروبكالهئطد!ى!وبئاء1"بعضا

..3شإ"هـا"الكر!فلنباللعرب0فالاظةعلىلهصرت!أشمبابطجتففةمىدلكوكان

اةب-لطولإنطلبمعة8يقاليبز.لمهاةالفرسانمنانجبن!خ..بككيةويتفدم

ؤالمرومه!صنئفإجمص!!مغا4!؟إيفرسنكثيرمىال!ربواضطر،ألاسصئكنعمامه

مى01!وإيد.ببئ.؟!صالمبفعلىكفابالكراديبميييحاربو.اإنملامالالهصدرمى

فجعل،قطمتلهاالقزبثعبىءب!.ئعالئةفلعبأ،!13سئهأليرءركوافعه

ب-54زوإفأئمأدنجنمق...كز؟لفلبةو!جغ!!"لم.فونجنغفئا113...أالقكزدوسا.ة4.136يردثه

.-!،001

د:،-5.ة.-ا.ا.دت..ة.!ةا*"..ةدهـ.في..ة؟.....ص-،-......--؟.-043..،0...-..?سبدبببيبب!"

.3002-2ةا3!ى2حبمىy-الالىالتمدنتاشيخا!)9

4:اؤصف(2)-.
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المعاص!بنصروعليعهاوأقامكراديممىالمي!ةوبجعللمجمي!ةأبا

..شيانإبىبقيزيدوعليهااديسىكرالميدصرةوجعل،حع!ةبنوتنرحبيل

.ء14س!غةالمقاثمسية.فىوقاصأبىبنمعصعدةطوكذيلك

افي:مممادإة"

تسواد.نادىلملقتالالمجبمن!ت!أاذ.االاسلابمأوائليفىكانوا

ع!.ج.أر*بخأوادوا.أواذا،عند.همالهجومعلامةوهى1"المنفير55النفيرث!)

الرجعة"050الصرجهعةا"قمالو؟ا

،.حركانغوفموعت،جطدهبم01ءأجزاوقعددمتالمعع!لموننمدقولما

؟خ!عماؤها:وهذة،بهادا.لمراعلىلفظهبب!لىخاصأنداءحركة!هجعلوا

الانقحلاهبة-02اله!مل-1

..".،لاغفمائال-03ضعينة04الانفت!ال-3

..جمبببرياسنذازة-06!عئرىأرةاسندا-5

.انا!ر-008ممنعاطر-7

طلقةهاسمتدار.ة-001الاسنقبالالىرجوح-9

الميضسةء0أنبابم...ت:؟\..أضععا!-11

مف!حرهه.جيفعن-.5144المعسبرةأنباح-13

.موربجيثمىباإ.همعلتقيمجيثمى-15

..ئض!مدم-0801رخى-17

رادفة.ت.؟هحثممسعو-91

ترتيب.بعدنزتيب-31

كل!مة.كلمنالمرافىعلىذربو.اوقد

أ.!هنمم.و.هوالمجيثستغطبمفئالإكلقالطصورةئرىاو!ذا

للحكمهنظامايعوفصركلفىو؟سسهال!من!مظا.هر

***
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ومهأمهالبريدليوان

ومفاته:ا!ريدصأحب.

المنصبذلمكيتطلبهوما.،البزيدصاحبههام5بم،)؟3ءيتزآدمإ"بين

فيقولط:ومواهباخاصةفةث!من

المىلمهاالم!نفذوهوءاحىالمنواجيممنالكئفلصاحبهثأقىو"

جميعمىوالأنجبابىاببريدأصحابكنبعرصىييؤلمىواهيلماضمبعهاموا

التظرفىوله.لها-هلخصانا-جو.افعيعولأو-الخلبئمةغلىالمنو.اجبئ

أصحابوتفليد،-مرتبات!-اق!0اأرزتنجببزأو،المدمم!فىإنمؤ.ثبينأمز

هايامصار.مسائرمىا.لخرائط

المطرقمعرفةعن-الخليفةعندثقةيكونأنابعد.-لهتنى.ولا

الم!عرفةمنالخليف!ةعندهيجدبحيثالمنواحىالئ!.جصعالمدسعاللىوا

.(n.)غيرهأوجيف!ىالحنفاذءنداليهئحتاجما

فىالرقىمنعظيمةدرجةبلغتقدؤإإبلاغهاا؟خبارافعرفةكاروتو

قلبيشعنغلطأن0اد.اأراالموفقالخليفةأنجكى"ققد.ألاسمسلامجةا!لدولمة

لمثقاتهالا0يدخلهلالمهحظيةبيتمننعله.سرقمنلهدشطولونبنأحمد

منافعنلهذهأخذع!لىقدرمق:الرفن!مؤللهفقال.الميهب"ثهاثم

اكا.روحكأحدعلىباقذرهو.ألينعق،تعرفهالمذىالموضح

الرس!ة:التصري!ات.

عيونلهوكان،الرسمىألأخبارصاحم.صالبزيد!احبوكان

حسس!001

بفدها.ومااا؟/7؟ال!رىالر؟ابعحالمردثننىالاسلاسييةالخضارة.2!)1

وتمد185-184صغوى؟ىطبء"قمفا!ةالخراجكما!ه)2!أ01

ه!.279!-كل315عامحكل!قدامةكنبه

http://kotob.has.it



-At-

ففى.آ.!")البببزنطةعنالعربأ!خذهصر)ثوهذا،جط!يدبحللووأههررز"

.(بمبالهعم"!أم!كا!93ء3ن.يننم!؟أع!له!نمنالبزفي!ا0!صأخنبكانالآكدرغدممطلطينعه!

..!بافينجباب!.يجبونهاوكأنو.الخيبلييركبونالذببنالأخبارنظةوهم

ا.لحثممنالأوإ!المفرنمي-هصرمىألبريدأصمحابا"!دوثتأت

المتن!عرطة.رجانط..أتو.البفدليغميارلبيقومهلامىالال!

.،الأخبأرلحقلمنيعيشونفت!األموذلمكفىالمئعلمينبعض!وخنان

!وفيئدؤبيفنا.الضةخ!0اسنلبئنمزبالئنسبةالميومالمخأ!آهؤ!ةفا

م!341!دالمتنماجمربدمس!ابمايبن-.لممعبعابئفطنيال!رى.-أبتألمث،.الفرن.توفنى

انمجبدكلنالمنئمعراء.آخدثوفبىء،*وكذلكمطعبحرب!نبحئبم!شانجبريد.ولمىباث

.،.ببلاد!خر.اسممانالبرببدأعمالىفىاتص"يربأن

،اببردبأعمعاليأحديقلدآ!آبرجوبي!خارىاثفبى0أبخومحمدأبووكان

هده؟مى.أحديطكمهال!ما.إلك!نب.!منيمللث.ئبفسإيبىر...بربيم.صما.جبوثأن*

اليوببرصمأحبأنإلمغويعي"بخ!لدلم"سئي!ابئن.ويإذبر-برتلماثهاكثرةمحالمديفه

السيف.0صىناعةربابأ!ينمن

-."-"..!---:....-..:.لفنوببلى.ع!..لإيهيو.كئأب.مبن

.110001،:-.--.-...اا-.،.....ث-ة:ة..ء.-*5...،.!-...:..أ-000،01

أئاأ"2(الببزب!ىضاحبط:جملىمأ..،يوجبةبربثىبولإفي..ءكا!غمىمم!جإخ.!!؟

وبيببحجء..ه...عإنجيما؟ةإإمره!،..لجزأىفيماأخبب!انجاأ!ح..وابخزاقيعمإ.Jحاب!رم!:

حفى4بطلي؟برويبهه،ب!ليغ!...اسبفننحبفإفا..ويبيئثبه!بئتنمإفيإ.أ..؟ثنفداإكفى

انلكصالىم!نجملالههىوما،البلادعمارةحالب!عوماأنوا..هوصدفه

..!-!!"5-!ة...:..ة!...".ت.-هـإ."3-----

نمصهحنر.كعكهأنى4إبفيعألمهىابئيعيعيرهصبفص!بمكلحسةن!ب!".ةآدمالببي(إ!ب!.؟

.".00001"...،ر03ا-؟15"ءإ؟الله!سااصهـ!دء!،دئيالهست!لر لحععص؟لىبى01-ولهمإ"جاله!سحىدريومهـ!

-ء-،-..-.-..ب.80015!-.س--"+*..."باومهاو"حيد

3ء.غأزهرا!ت.فينقبزفيو%ات3لئيماكا.!نيكلةذ-كئأ؟أ.ىأ:ةءأ؟ة،.-تم...*

ا؟99،ا0آا2.لأ!تا..،أنفرر.ئإءا!ع.*اش013ألقزتأهنئالإل!نخفيإةاالحنضمأر.ة.أ)5..2%.-

،،*-،،ا...::إ..ني..*ةجلم،ا27.؟.".!حه..جعمربنإقدا!هاجالضرعن
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الانصافمنلمبمهيداطونفيضا،الرعيةأمهـرةىيجوىوءا.والاتذلال

الحكأمع!ب4مايعرفواأن،مشروحابهفيكاتب،هلم!مفالىوالموةقووالبور

حالطيعرفوأن.ائق!وفيامذاهب!وسائرمم!ودهصيرهمح!فى

)+(والورقالدين"تفييهايضربوما-دالنعىولسلأ-الضسبد.ار

وصمدقه،حقهعلىبذلذويكؤب،والمؤنالكلفمنالمورد؟نيلزمهويميا

ي!جرىماطا!عويراعيهمنوأعطيات!ا!اولياءعرخ!بمبإسبو!وإأن

منببنهبهمابكؤنوأن،وقتهفنالحالطعيهكفبماوبكقدب،فايه

فىاللخرائطلمحفلىالمرتبينيعرضوأز،م!بصحتهبثقثم!عيئاالأخعار

ف!!الملع!م!وعدد،أرز!اع!ومبالغوأمسماهـهمبهددهمويكتب،4عها

بتعجالبنل!المرتبينهؤلاءالىويوعز،وءواضص!اإوأصالهاعملهبهيع

وضبظهااقبقاالموابا.ثباتالموقعينو:ألى،يأيدي!عل!إنفذةاالخرائط

فيها،ال!ع!مكةيردأنسمبيلهالذىاالأوقاتعنض!أحديتأخو-لاحتى

لأخبارفيدرد،بأعيالههاكتبماالأخباراأصلنافمبنكليهيإبمالكلب،رد-وث!ن

و!رزاقوالضياعاجوالمخراوالأحعداثالمعا!ق1وعمال!.!اةالقض

موصعه.فبىكتابكلليجرىك!تباذ!لظوذحو.الأوبياء

:و!ادبالمنككاهةبصر.

بم!إمتقمعلقالتىبالأخباوفقطيع!نىالمبريدصاحببكنوام

.الأخبارائفظرامنذللكعدافايبلخ.كأ؟نعليهكانولالدولةلسمبإ!سة

منالبريداصاحبمنكلتأبوردأنهم129هـ=003دامفىحدثففد

لوجلبغلةيدكراليهرفعالتطو.افبخبرإوكلناأنفيهيذكرالمدمنوربل!ة

منهعايئواناوتعجب!،لذللكا!ناساح!اعويصف،نملوةوضهت

كضما(ءالبغلةفوجدتوالمحلوةالابغلةلىأحضرمنفوجقا:ويقولى

سمبحاناللذ!نلبالهف!نعممدالأعضاءتافةلمالحتلقلعمويةةالفأوو،خلوقية

.االحدسابسريحوهو(حكمههضبمالا.القدلزلع!الملك

**اص!

هةالفض:اءاالرابكالصر-إ!ورقأوإ،هبذاأ:يناد(612
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الرابحاقصثلى

اسعت!هوالضياءتطور
!مزل.الخالبضيةدقاض

.ال!اءمنصبمقا%ووب.

0ا!فضاءةIjuنترلىهلى. Iاجر

عنه.و!القدصف!!ضى

جلد!ىتقنعيم-أل!عثيية'هممومل'.

.ا!اةثاضىثيواق-القمعياء

والدقاضى-المرافمة2دالبه0

.الفعهوودعدالةمنيلاهعصتيثاى

!اهبببنالنزاع-المظالمقمماء.

الدئفئية.واالممملطة

-!ةسرافه.هلالمعمبنىقضاء"
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القفمياء.-0

ابع.الرالقرنفىالأممعلاميةالىحهضاوها"كانابهمى..""مبئزادبم."عن!

فب!ئه:جاءاللقضاء!كقفءصلأ،(الكج!هـى

اسهئئكلااله:وءافض"صأئط!و

خل!يفئة..:كإنوكذلك.،.:اللفعس!لفينالأتلىالغا.ضنئ..!وإصقطهإش!أالىتبنى-.كار..-

-..ك!ثهبا"لتبإبةالد-لطةهذهي!انضشونالبكدعيلىولإتهوكان.بعرهمن

-!-.-

يحكىكماالمقضاةالافعمقعاننة؟بخبعضتطملبتالاواجداتكثواةأنثم

وأحدنجهيةذلمكفن.ئث!عمطوفدلمنربمئفمنممبما.للثضاءيجاس!كانفائة،المخؤار0ءن

..الدضاةاذحبينال!فاضطرعالىالآىعأ؟4.كثوئطتصنى

لاختصاصلالمئسد!القاصىإمثلنصاصبحددلمملحفسها.لده"لهد،001أ9 .....هـهد

عمنه.يجز..كأنبفاالموألى..-لففدمعهاحتفظوقد.ماد!ننحدلهداالوالمى

؟.....إضعاصى.ا

أئأا.لا.ا!لدشاصىأمام.يكبنلبمفيالئهإ!ىجبمالوالئ.يقيلىلماوافى

ولكن.الأقلطعلىمضربامنزلهدى.يجلعمىأو.م!ويعيئزلىاقينم:عن.ببئصرف

الكنديب!ثكرفلم،أ!لوقوجكثير:يك!نلبم-انقاخنىإحكمالإهمالهذا.ظقت

الماص!احكمب!التصادبم.أمثلةمناإ!ل!رالتضا.د-+اربج)"صاحب

طواليحأكثفأئج-ال!9أثسجصميةا4!الالأوريبلم!مطضسهائلىمىالوالىوبير

لى.الأ!بإفرونا

الىتذاعووهى،-م18القربقافجرمذدملتالس!ك!ونظريةازداهرتا)إ*(

ضصك!وفوليخلوإم.،الذفنرب!بثةوكو"أ!؟ف.ؤأ.لاصبلإذية".أوسلطاتبينالفصل

اسمقحاوةأظ،رت2دمليئ)االقجابىبيلأدطلم.الل!ص!اللمثةولةظم+الدأرله!مينتجرريممبئ

فضلاالسثطاتبينالثصبلبخحمدخل!ذ52اط!لاقبم!.علهـ!أل!ظريةهدهنط!ق

:وجوهعدةمنتاقا

يؤدىهدأفان:ىأحهالع!جمنمى!:.دحقلالهىططةكلكنا؟تان:أولهما

،.القضماءمسقوىمق.وحطأصا!ب01با.لالقرا(ةصأةطندضبكونأنالهـ،

العسلطة.ائتخدانجامنى.ا!ولأيهسفنكذإ،.الا!اءةأهؤلاء.ب!رونا!ا"""..ءلاالأقي

..-....-الثنفيذب"

-..
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11.المبدحبنطمنجداهامةممعألةبينالحادهالتيناحدىوكاننط

وأثكرواأ!!ليائ!هابعضىفقام.أكقائهاامنليده!رهلىتزوجهـاأةامراأنوذلك

الأمببرالىفذهوا.فأبىإنخماحاليفععمخالقاضبىالىوتراف!ةواالزوابخ

بينهما.)1(.الأميرفرقثم.أ!ضااةإمت!نع.ا!نكاحبفد-خالقاضىأ!رالذى

نأالعباسبيينعلافىالاقطاعيةالادارةعأىالقضماءأثرمنوكان

يقرأ!.مباثصرةالخايفةيعببهوصارلمالموالىلصهلطانمنايلقاضىكرج

الأقل.علىتصبينه

منالأمصارقضعاةولمىخليضةأولالمنصورجمع!رأبووكان

قبلمنصرعلىقاضياالللهعبدبنهارونقيمامولمما،)2(قبإ"

صاحبمعه!جلدمبى،!م8يهي-813-كل218-891)المأمون

المؤمنين!ميرمجلعم!هذا:وقالط،هنهيخرجهة،هجلسهفىالبويد

.بأمرهالاأحدءيهيجلدسلببمى

باعنبارالدسبئةالمعصورفىحننىالخليفةحقمنالمقضاةتعيينوظل!

لملصس!كفىبويعو!ا.المهافةالممناصبعبنبقىماآخرالضصاءأن

وءصمفالمفضاةءنسمألطالمخلافةعوثسعلىوجلعسم449-!صهمهيعام

فاضنل،بعض!وقبولط.بعضهماب!اسقاطروأمر،بالحضرةا!اثس!دأفرعن

الهتهىو،سملطاتلهبلخهناا!لى:ساضريبنالحافةوقال.بهأمر.ماالقضاة

!؟ون!هأمرهاالمخلأفةفى

بعكرأببىإىاصرفضاءالاخثممايدسلمم359-!324سنتةومى

.ا!خاصقضاؤهالهساطةلنىيم!نأند!متلزمأله:ثافيها

(ئهأذ،.ض!،ئىولاتنعنهيذىو،لاننثبميمعىاتضبلاهناكيكونألاا:وث!الثها

عرهعقالانفصعالنماملإمستشع!ارهوذلك،بضبالعسلطاتهذهأحديتقيدلا

مذها.اعلتهمه!وعد!ال!سلطاتامن

اللأمير.الن!امة(الوالايةبهققضىاهذا()1

هركانوسلمعلب"اللةصلىالةمى.أنالمثريعةفىهدداأ!صلوا)2(

،01(الجبرىإ)عهدهفىطالبابىابنكنعلى.المصماة!سعينالذىا
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منالفضاءتولىلأنهض!مينالأثسعارفالهالبعضفأ!لف،ادالحدااببئ

.ا!لخعدلل!ةقبلمنلا،الاكفصمي!دقبل

أحمدأبااللنفيب0ا.لمدولةبهـاءالدسلظانقلدم4001ء-493سنةوفى

المقضا.ةوقض!اءبالعراقبينالعلون!د!ابة-الرضىالئر!يفوانلد.وىالمول!

.الخليفةلامقناعبمالمقضماةقضاءفىينظرةلم،إموالمظاوالحعج.

...الدولةبهاءجمظم.!عملطانمعهذا..-بذاكلهالاذنمبئنجالله....المقادر

:القضاة!ؤ!ة.

منالأولينالمخلفاءعهدهنذمركزهموقوىالمقضاةشأنعظموق!

الىالفضشحاةيحضرونالولاةأنهالمعادةكمالحتفقد.المعباسبنى

الولاةفكان،الل!رىالمفالثالقرنفىالأمراذهكدم!وقد.جالدس!

حربويةابنالمحاضىأبإمالمى،صباحكلفىالقاضىجلالم!يحضرون

يدارملاكانالانه.الأمراءالىيهركبمنخرفكانم419هـ=933دام

يدمكوهمكانبى،مصرولاةمنأحدءلا-ببئمرا.وكان..أتاهاذايرللاه

.ئ-ممابأ

لمالمقتدرأمراءل!كبروهو-المخادم0فؤنمساأن.!تصصه"مقويحكئ

علىله.بعظب.وكان،إصسحابهلهموىلمأميراسمبعونحدكاته5!وكان

القاضىالىفأرل!لمرض!ب!رلهعرض-(r)ا!لخلبفىةمعاالنابوبيمع

فنففالى.البرلسبيلعلىبوقفأوصىأنهيثسيه!هم41(ئف.هودايطلب

:وقال-ءملهـكالميدم!-حرمؤتعساأنعندىيثبتطحتىأغعللا:القاضى-

أفعلى.فلاوالاأعتقهأنهالمقدمم!وكاقابعلىيردلممان

باتبالاعترافالقاضى..أب!اللليفةمنالكتابوصلىولما

أمراء"أكبرومؤندم!هذا.المؤمنينإمببركتابأنهعدلانببف!أنالإ.

..ألاسملام

.ةة!الثاالخطبةفىبأطمعهائهه!الهمايدعىأى)3!

.المصغاريالمثمهـرفىالمو"تجنبمنزلة)4(
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!النربولايأكلطأخديرءلم،الحرمةوافرمهيباحربرب4ابنوكان

..أ!د.آهر.ولا،تلوةفىثتللق.يفعلوانما،يدهببغد-لىولايابس!ولا

هـجهه.بصمهحولا-يصتنب!-جسمهبحكلااويبصمقولاينهخط

مأر!اءهيص!احلزل!،أح!منيينحدثولايلتنهتلا3ب.راذأو!ان

فىيخقاروكان،بلدهأهلطايتذ/اكزهم!وا!لحثهمم!ةالؤقارمنءلىيهوكان

به؟!!إوبم!وح!كم.غالىأمر.مذءى!البماف!قملدمن%نويرى.)05!أحكامه

طعن..ع!أم!لم!ببرقيبكقيؤإم.أحداع!ليهبن!رتلمم/ءنه4؟توالها5غببره

حكبم.فىب!دفألاوكانءن!ةرتفمددولا

وجعلالميه!سبقهدعلإ4المدءىوكان،بىفيئا!؟دهاخت!.بم.ؤقد.

!صاح.ذلكوعن!بمصنصجباخضمهفص!ك،ال!قصا.حدبطاإدعىذ!سه".

لمعصنلقءال!له.أضمحلط.لا".تضحكمم:قاك،رال!/1مدلأتص!ب!حةببهـيهابق

وفاضهباثقىخسحلق.؟شيحك"-كليمهعاليلىطلحالهامجلورلى*!تضحك

وكإن،أشمهرنكئهومؤص!،-الميزبا:المفاصى.ئحأر!،إنلذأروايلجهئة.بير.

اكأأ*تصببكااماعةاللهالل!ىثفلبىفىالقاضىصيحة:لمهيقولطصهإحبهءادهافى.ا

.)6(.ت!"ل!دث

بال!ك:ا!خلإنمةيدد4ةإلض..

الاسفوائببنى1أحمدابقمحص!بنأحمد!امدأبواالمقاضىن13و

،االدنب.كلىالجىاهرفيعم1551-!604عامهـ!لميأ،ادبصإقافى

أعلم"حامدإبوإتعميح،ا4إب10.كقباأق.أو!ببامالبب.كأةالخ!من4هـقحوفد

و.أ!آ.إىتعاا.للهولالهيهاالغثولايتىمىقعزلىءلىبفادرلد!،.نةأةلط1

.(،خلاففالثعق.أعراكثلاث"أوثنب!لكلألهءالق"حرإىاأ*لهلباأنعلىأق!-ر

..ءل!فقهاإءاوا7!رجح4أى!5)

.358-!؟ه!!ا!لم!،بقالمربع)6(
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ألفضناء.وففئة.:حبلاذ)2ة

4"أ!(جرويمنباوبمفجه!سظ!زوا(!صيتزآ!ما"قالى

.ألحنا:المعلاذلمكلفىوأحقر:امها!قضاءمنمهبرهب"ءذىي!لوم!ا

ذلكضلطولا".يخكى"،الم!عخنايلىببسافونماكئتراوا،إوررااءاءالأءرنجد

4هـاحدهقأضءالاا.لدمبجناأ!ئلاء.تفىيمن!ولم/.المفضاةفقق!اببلىعنالا

افيخوص!.لأجمةأب!اانجتهاصىوهو،سواهالسجنمىمائ!قاضنيا./آ؟نيحلبم!لا

..!يأ(للهحكبمل!ا.لمئإدرا"فيلها.!ك!ما..،!.ة503محامالمئزمىألمبصرىلالهىالنم

فىيبجواوكان،اللدلمق!مليلطكانفانه،غربياالقاضىهذا.!أمووكأن

اتانلقرابنالوفييرعندهفاسيمتترادبالغد-الحويريةإن!سوباتا-البز

ننحبطشىفأىالوزارةولي!دتان:لمهو!ال!،أم349عاما)محنر"أيام

"5آأعفا"ل!-.:ألاقسلطأن"امنتن!ميبئانفلدنى:فقال!د؟بك(أصهنعأن

كاففاولاف!ائدول!أم!يرولاعاملمنلث.لا..يجيء؟وببحل!:قالط

.د:....*.؟أقلدكشىءفأىقنرطةح!عاحبولأ

..أدرىلا:.!اله

!ءلمفضنياا0كأقنفد:لأكل

..ج..رصيدت:لقا

واولاهممأمعهأبىالمىاحمممنوا،المور:أرةوولىاهاالمفرابهنخرجتنم

،المغفنهاءيقيظ"أن.نجذلذاداأروربفأ"هم4هـالآ!واازرإ!الصطالدصرةقضءاء

!عداىينتفيوكان.المعامورىنقصهعلىغطياوننصوطمهأميةأبى4ءفولكن

ب!نكبةطائرمح!كفابالأميرعلئوردجقى،الببهيركلبطولاإبصرةاأمير

فأقنام.السجنوأدخأ4ل!فببةأبى-.عيلنئم!ض"عليهالقبض!و!الفراتابق

..مات.ثبمفيه

المخلافةأق(م4.49ت.ايااتذ.+هـنتىااللمحاضى!عكنا"جرؤببنباوم"نقلوقد

بالهحكلا!لعباس!بنىدولةفانحلت،هاوفععما.رأرةالوزبسقوطاتضمعتق!

!......ةءهصاألمفضأقر

ألاشلأمية.-الحضار"ةؤا231.صلجزويفباومالاسلامااحضأرة7()

5،358صميقز!دم - Tة
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انحعطاولمغالاالقضاءينحطلااذ،بلدحلفييثمعاهدماوه!دا!

.أألدولمه

:اعف!ماءمنصبمناعظووب.

النظريةا!لن!اح!يةمنتكنلمبمالمفقهاءدوائرأناعملىا":مينزادبمقال

وعدبمالمقضاءقبولفىانلككبمو!نجد،المرضابهعينالصعاءمنصبترمق

الم!رى.الرابعالقرن!تىهه!دقبوله

الناساختلف0ةم859-!375عامالمننوورهـأالسمرقندىويقول

:ماءالقفقبولفى

.القضاءيقبلىأني!نبغئلا:بعض!قال

يقطل،بأنبأسفلاضهطلببغيررجلولىاذا:بعض!وقال

.الأمر.لمذلكيصلحكانأذا

ثسأنهامن!ث!االنبىعنروببهبأحماديثذلكك!رهصاحتجوقد

المسمرق!ندىذكرهماذلمكأضلةامن،ض!العادلطحتىالقفماة0ترعبأن

يجاءا":قال.وا!لدمحلامالصلاةعليهالمفبىأنعدنفاالملهرضىعائثمةعن

يكنلممأنيودمااللحسابشدةمنفيلقىالقيامةيومالميعدلبالقاضى

اكا.اثنينبينقضى

يجفلأنالعاصبنعمروالى.إلخطاببنعمرحتبونما

المؤم!نين.أميربكتابعمرواليهأرسلىاللقضاءعلى811(بة4فبنكعب

الهلكةمنفيهاكأنوماالجاهليةإمرمنابلهينجيهلاوالمله:كعبففالى

.القضاءيقبلأناوأبى.هنهياالمله50أنجااذبعدأبداةيهايعوبرثم

بزنشهدطيلصحابىالم!بممىربي!بنضبةدنيساربنكعب!!)8(

عربيدمحمى-الذعىاالخىفىبالقاهرةالقلعةقربدنزلوكان،مصرفتح

والصواببلىون((ضشةبنكعب\)عنهننقلالذىالكتابوفىي!مم!ار

..بالباءضبه
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،حجيرةبنالرحمنعبدمصرقضاءتولمىم968-ء07شةوفي

وببروى.الرجل0هلك.راحب!عونالمهواناللهانا:قالذلكأباهبالغفلما

وإاهلك.ابنىءاك:ق!كأخه

.القضسأء!سألةمنالأولمين.المسيحبينموقفكانكيفأعلمولا

المبس!خطبةفىجاءتاللتىبالوصيةض!مكرافام!المسلمونأما

.ال!ناسعلىللحكمالمتعرضعدممن-ضىانجبلي-

قلابةأبأآنالمقضاءولايةمنوخوف!.المسلمينورحمنلمناويحكى

سؤلذلمك.فوافق،المثسامأفنىحدننىاقالعرا.منفصبلملقضاءد.عىمثلا

اليمامة.0بلادل!تىحتىاختفىوافصب،قماضصها

البصرةالتىف!صب.القضاءالىدعىأفهاالثورىسمفيانعنوروى

.اراضواويصماتحنهنى

..يفبكفلموالمحبعسبالضرباباقالىأنهحنيفةأبىعنوروى

.ماتحقى

!دبثتحاموهـاالحديثأه!لهامققومياأنالمطرىحكىوق!

المدمملطانصحبةمعلمعليهالمري!ىظبهأجلامنلكأالقياضىيهـسفأبى"

.القضعاءومكللده

أنبعدالقضاء0ولايةالمدينةقاضىألمزمالمهدىالخللنهةعهدوهى

أنهالمعلماءبعض!عنبجكىبل"اندم!مياطبضربالمدي!نةوالىعليهأمم!رف

.القضاءمنصبتولىمنمرباالجنونأظص

علماءببمممؤن!الذينالمقضاةمنيقفونخاصبنوعالصوفية!كان

زمرةفىي!حدثرونالصلماءانا":وي!قولموننقيضطزفىعلىاالدنليا

.ا،إلمممععلاطينزمرةفىيحندرونو.القضاة،الأنبياء

كانالمثاضىالسحاوبناس!ماعبلى.لان:ا.لمكىطانبأبولمناكرثحكى

مؤاخياوكعان،وعقلائ!الفضلاءسم!ادةومنالدينيعا(هل.علمماءص

،ثعمهافىةفىعليهدظطأنالى0اضطراتهثم.الوردأبىابنا!سنلأ!
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لأ-.6ت

!بفألى:..إلض!نا!ي"..اسنمنمالجن0إ)أكثغنعللبئابؤزداإنجنىابن.-".ب05

...ةجم!.نجبرى.أ.اضل!(طكالئ.-.!لفدإلمجلعن!!اأنج!دمظطءإ.نم...دفكااعيل-031.با

ة.....بإت"ةاا--.نر.ة001"أ-.-بلةهحئئىو!ىوج!لهعلىردأءهإرر.هاىيلفوضع

.امطضفة-نعاجضعمنإ!لطتنجالفضناءفيما..ببهعدلق.-إح!ئنقيةا.وكأن

....*.:.!"..ت\.كلم!اعدفيمالاجماكفيلئها!ئ!!فدا،الحياة!ظزوفة

م.0329=!بما0عإنمنئومنى.ا0.ان.خيزا-بنالعئمأخيعئا.ألكأم!"عنويحيكى

الأمرهدأ:نلهضبدوليالم!ضام!هول!-جملبئسبرببج!إبنصهإحعببما؟.!بيبط،خيانأكمه

حيرالقابئن/الى!ان.ح!ئيفةبىأ6أصحيايهم!كأبئ.ألمم!..!ءأصعجماب!فا.مى.هبحنلبم

إلمباب.وحسئ!يمةممإو،5مى..ديهاللوريثزة0مو!ة،اد-ب!حىءمهمأثخ،!لىمناصلع!!

يوما.غنربصععه

-بت!كصدز.ير-كآنالي1أئي!.-":!ا313.ص!ج-طالفنائئهمىاند"مبلاىوببصولى

ا.تقضتا.ءلم!بائف!نل!فيوحكق:**بهمنزمائهمىكانانه:يفا!؟أنالدار،خطنمءق

دامالمفئؤمئالمننىزج-.!ا!زى.ابق-!زولأ!طعق-!كنئ!.ئم،.ةيفعكفك

يقت."ليتنتاهكل!؟االصغار4هـلاداهمبأيأنؤنكالهواألنماس!انم899-!387

-ايهدانحدثوجبىا.إ!انكلوة..!يل!ويدولمون..،!سموردتاهوحبزإنابن

.يكراأبا.رب!كق،.!م!ا..9.-ت.!.؟.مبهاء.:!همىالمئر.مبيريجلاببئ.فىعغا!ذو!

.يب*.ألرم!يء.ميبئعصبره!اياماموكان-م089-!037ىامإذؤذىأىارالر

يفعل،فلمالمخطابعاب4أعببدوافامع!ذ!ع،الضضهاةفضاءيليألطفىنجهكأطب

الئفماءملصبأ.آح!يفاللىأعلأاندصىابخالراالمفرن!ث!.،أواحبر.العادهوجإبدئا

%:...؟....،-03-.

تم:.."ا...!"001!../..ت!.ير*.أحجامواذزدذبعدالا

،:ت-..-.ا.:"!.*؟،.؟؟ةابفضإء.المبر!ةببصيى-....هلى!

ةاأ..-.؟5"05.

..؟إبخ!،هـحئئيد4.اط+إافف..ن!تى.لإ؟تؤأه!كاكلئانخ!لفوقد:"جمتزا"ب!د.نمفا.ك-..."...

كا.نقمنئلاأئفاا0علئالمظفا.ء.ثثث!.ذ.دئ!.."،"ؤأظبهفيةئضخةيمانفصىأني!شز

.+بقيأ"ء-.ا!".لم.،.

سالأحكام.جمبغفئك!فضئأ.مجؤ.ز"ث:ص!.ل!أ-ة-...عأنم!لمت!كلى-ائالمظبزهدولله
.0.6"........-اء..."ص

-ظأتسمدز!ئنمفي..لح..(إ.\.إ-فية!ف057..أ....--ضنأدلنفنتتلطما!فيةةيم.2خنىنم؟":الأنخاة8ئ،!نا؟ورقي1)1

!!.!-!..ة....!كرا..،.أق/ء!ودطأ.لغأصنئفىاتجاؤرد!ما.
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لأما8ت!603عامففى،ذلك!فسترطفط!المظالممفىالنظرفىأما

.ثمل)؟(تمعسمىاالمقؤ!رلأمق!صمانةالمظالمجلست

.*...ءن!.ن!ل!

:ثقظءافزثمميحصعحةشروط.

تعيينلصجةالماوردىبابترط:1(1،)بجرويينباوم.جولممقا!ف"قمال

المعين:يكؤنأنالمقهاضى

فطنا.عاقلا-02بالغاذكزا-1

مدمملما.-04أحعرا-3

والبصبر.العسع-لببم-5

فىلاطخراطهالملازمةالكريمةالمخل!ظللصمفاتحيائزأ-6

الأ.المعدوكإلاسلك

بأصولطعامعلىممالتنرعيةبالأحنكامجيدعلنم.غلىبكونأن-7

-..الفرعيةالأحكام-بفروعهوالارتبإضالمفقه

وواجياثه:انقاضىمهابم"

:أحكامعتنرةعلىضهمتيملفنظوهخاصةولايتهتكنلموما:قيالثم

هوالخصوماتالتشاجروقط!حالمدنازعاتفصل-ا

ا!طالهاايمه!و-هاادمبدأكرا-به!مطلطممنلحقوقاالهمتيفاءا-3

استحقيات!ا.ثبوهتبعدمصتحقها-

صغر.أوجنون.بيممببا!لتصرف،عضوكانه1.ع!بنالححبررفع-3ر

مراقبةأو،فروجمها!فن!نصبةأصولها"بحفظاالأوقماففىالمذظر-4

علدما.انلنماظر

!تزقالهممااأنويلاحظ-385صا!لميتزا،سلا!ةالحضاوةأ.)9

.(الجيبرىا)يقكررلاالخظأمنن!ىءثهلعن

!لهاوردىا!مسلطانب!ةأ.،حكا!عن902،ص.8002الاه!!لامحضارة")01(

.ا-!ا117هنثم111-7-..اص

الحكم(نظمام-7)
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اف!فىأإالحضرمىنمربننؤبةالقاضىوكان:صيز(!"ادمقال

الأحباسعلىيدهوضعب!رقاضأول(م728=ء012عام

ادفآ"رالمأوصيائ!واأهملهال!يدىفىالأحباسكأنلتواتعا،-الأوقاف-

الأحباس!صارتحنىجممتفلبم/لهاحمنظاعليبهايدهيضعأن!أ(توبةا"

..اعطيهديوأنا

.الأوقاف.هى.وزارةخاصةوزارةذاتأصبحلتطثم:أقولى

.المتنرعأباحهافيعماالموصىثعروطعملىالوصاياتنفيذ-5

.ءلأكفابامييااة11نزويج-6

صسقحفيها.علىالحدوذاقامة-7

فىالض!دىعنالكف0من-ولايقه-عملهمصالحفىإنظرا-8

الأفمنيه.والطرقيات

خلفائه.منعنهالنائبينواختيمارأهنائهواش!دهتصدح-9

الضعيفهوإاثلقوىبنالحكمفىالتسوية-01

لالقضاة:عمررسماد.

يعدونهالمدمعلمونكانما!جمصنترسانةواضاك:ا"جروينباوم"قال

كتابتهاي!نحلونوهم.،واجراءاننةالقضاءشئونتعريفهفىالأعلىالمثل

فاذباالرصع!المةتلكتاريخيكن!وم!ا،قضاتهأحدالمىالمخطاببنع!ر

ضتصفيتجاوزلاعصرفى.المعمععلصينالكتمابلمدىهعروفةمألموفةكماهت

المؤمنينأميراعمرالملةنعبدء":المبالعملةبعدوطصها،المل!ال!"عالقرن

حكمةفريضةالقضاءفان:بعدأمادليكسعلام.قيدسبنالهاعبدايلى

له.غاذلابحقتكلمينفعلافانمه،الميكإدلىاذافياف!.ءتبعةوهىسذة

فىشريفيطمعلاحتى؟وجهكمجلدممكفىالناسبين-ساو-س!

الميمينادممكلعلىمنالبينة.عدلكمنضعيفييأسولا!ل!ىظلهك-حيفك

حرم.أوأهاحراأحلطاصاحاألاالممميلمينبينجائزملحوالله،3رلأتمنءا

وهدبنن!نفسكفببهفراج!عتبالأص!قضيتهنخضاءبهنعنكولا.حلالا

اجمةمراإنواعلم،ثعىءبببطهلاالحقفانالحقالىترجعأقدكل!هـث

ل!أ.المباطلرو!الالقادىمنخيرإحقا
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علق"المقيالعى"باسممتعمالذ،لكبمعدعمرببأمرث!م:إ"جورببنباو%"قال!

منتصفقرابةالىبوجعكانربماالرمسالمةهذهأصلطأنالىءيومىنحو

والاستماععلينهالمدعىللغائبمدةلمت!حديدقاع!ةوضعوب!عد،اللثامن2لمقرنا

ودرأ،ايلعصر،إئرمنكمتولمىالللهان.":قائلاالرسالمةخيتم،الشم!دالمى

موأطقفىبالمخصومواليتأذىوالضجروالقلقوابإدممبالمبيناتعنكم

صلحتمنفانمه،المذخرويحسنالأجربها4المايوجبا!لتىايلحق

كرببنومن،.المناسوبينبينهماالله.أصلحال!لهوبينبببنهببها5يىتهسعر

..""الفسلانموا،اللهتنمانهضهاللهيعلممالابغيرللداذيا.

اأنالىيثصيرالقياسمنعصرذكرهماأدطعنالمدم!نتنرققالمهوما

ثابتالقياس!لأن،قبلهمنقانلمهمرفوضظنالاهوالطمنحولةم!لمةالمولى

حبميعنى-تجدلممفان"الرسوللهقالالمتنع!ورجبلىبنمعاذحديلثفى

.ل!(آللولارأبىأجتوو:قال.رس!موللهسصنةولااللةكتابفى-ب4المقض!

عمزعلىبصنمق!غولبهولينس،"والمنظائرالأتنمباهأصبم!":روايةو،ى

فبن!نزلىالرأىيقولطكانوقد،بقرنالأصولطءلماءبمالحكمةبسبىأبئ

فىمافانبكنوم!ا"..،رو!االملهرسولعهدفىر)أيهمؤيداآنانقر

كقأبفىالنصوصمنجضعتأواقاله!ا..عايهاغبارلاقضابباعمركقالبه

من!اجكانت!ركتابفىالتىالقؤاعدهذه،أنفالم!.عمرالمىنمسب

..هذا!صرنافىوعلماالأو!الرغبلطفىوعملادلماالالسلام!ىا.!قضاء

.ظيلونأوالمماصرينمقكئيربهاالعملبرك!اتمنبحوماول!

:!ضاء!كرىاتتصاصامتا.

قائ!لا:أجبافنطالوهذهالمى"ءبقزادما"أفسافوا

و!ذ،اليتامنىأمو.الطبتولمىاهذاجالهباللىالفماضىوكان-11

المالبيت"ذهيمحنير.بن."القاضىأورده!ام751=!له!1عهام

.ببحزجومافنهايدخلىبماهنها.لنمجلاكلفىبوله

فوجدالنعمانبنمحمدالقناضئقوفى.نم999=!938سنةوفى

الهابأصالمحاك!الخلبفةفأمر،دينار.ألفط36اليتاهىاأموالطمنعلب"
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ع!ليهأ،فاختاطالوزيراكاتمالمنصرانىف!اأرمسلوا،أ!وانمهنصأدرأن

مالالمتنمدأحدع!ند.اذل!بعديودعلاأنإحاكماول!مو،البيعفىوتنرع

منأربعةعلالهويختملمفيهيوخنحموضعلهوأرورد،غائلب!ولايتيم

بخضنورهم.الابفتحلاالفممهود

اخنضاصفىنهائيةبصورةالموار.بثطفىالمنظردخلثم-12

هالم!رىاللرابع1المقرنفىالقاضى

يلىالتىالبلادسجونعلىالاشرافأخيراالببه!مارثم-13

ؤه!لمإ،القضاةحبوس!"سعمىبماذلكمنالقضاةواخاتهلى،قض"اءهما

مى!.ضسابلىؤذلك..محليهد.ينسعد.ادفى!لل!اطنلةنج!بمم!الخماصمة

.الجتاياتأأصخابفيهابحبعم!الننىإ(0الم!عوئة!حبوس"

الةطر-لبالة-.الدولمةفحرأمر.م1101=204مسنةوةى

،سةطررالمىديذارعلى.محبولعاكاثورمن/ماةالقضحبوسصبىهنبئمل

.الحبد،بعدلالبعودأخرنجوأ،كفلىذلمكمئاأكثركانوما،سرأحهأطاق

أط!لقجنايتهصغرتفمن/المحونةحبدسفىمنبتصيزأوعزوا

.ا(إ.)11توبتهووقعت

العنميرنحمنتنى"كانوالمنالمدةبعض.عنالصوأساس!واهذا:ل!أغيو

المذياتدخعفئالمساعدةواأساس!،الأعيادافى01جونين!المل!منوالمهصأوك

العس!عودية.ا!رييةابالمطكة.دياتفىللمحبوسمين

**.*

القعاضى:أجر.

رزقا؟القضاءعنالقاضىيأخذ!ل!:اختلفوقد:"صنزآدم."قال

ذلك.منهنعالخطاببنعهرأن:م!الطو

فقدم874=!261عاما"لمفؤفىا!لحمنفىالففيهالخضافأما

ذلكفىمدصتن!أ،المالىبيتمنرزقدأ.القاضىأخذزجو)1بثبتأنحماولى

.الأولالصدرفىجرتط.أ"ضملةإىوا،نبويةأحادببطالى

.3لأ8-36؟/لأاا!هجرىابعا؟راالقرنفىالالهسلاميةاالحضارةا!)1
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كانم968-!.ل!سحنةا."حجيرةابن("باببرالقضماءولىولما

ثسهويا(فىببنار2/611!فىيثارمائفنى!مأءالقضمبنالدممنة1فى-افبهر-رزقه

المالط.بببأوادارةالقصم!النفضبإءولأيةجاللبهالىاحجيرةلابنوكان

المسنة،ةىديمنارأرمطمأئةالمالبيتارةادومنأقصهصامنرفيقهوكمان

رفيقهمجموعفكابئةدي!نارماثتى+جائزنةوكاذتدينارءأئتىعطاؤهوكان

.دمنارألفالعم!هلةفى

سالمبنالرحمنعبدصبرقاضىرزقكمانم748ءت131س!نةوةى

بكفىلا.*يكاديظصفيماكمانالمبلغهذاولكن،الثس!صفىديناراعشرببئ

نأومع.افهديوايتطلبه!اذ!لكغببىوعلىالثاضىكقابعلبىللالمفاق

عليهيحول.لأفكماق،سمنةكلفيدببنارألفيأخذكانحجيرةأبنأتماضىا

وا!خوالثه.اأطهعلىيفضلىثمىءمنهاوىندهالمحولى

وقدم907=!09سنةفىالمفسطاطقاضىعلىبىجلىدخلوقد

طبنىعلىباردبعدلساملجاريةفأننت.لهحم:قال!أؤكلضدى:!قال!ىتص؟

نثسبعإلحقوقنتؤكنافلم.وكلطأبملاط:غق!ال!5وماءوكمعكخيوص!

.العبز.ء.ق

القصهوواا!ضاءانؤلمىالمذىالخضرمىذهيمبنخيرالقماضىوكان

لمإز!تبا-منصبهجانبطالمى-يتجرميمه!8=!012عامب!ر

!؟تتجرأيضاوأنجت.:يكؤ.مهكافيتحفسمومنالدبمنح!!ث.بىبا!لممهفقالن

لعيم-بنخير-فضربأ":فيقولالصغيرالحضرمىهذالناثحكى

نفعميىفىفقملت.غيركببطنتجوع!تنىا!تظر:قالىثمكقة!علىبيده

أجوعأفا01إذبالمعيالطابئلببتفلم!ا.!غيرهببطناذسانيجوحرف3

ببطرن"..

قضاءولىالمذىالرجمنبىيزيد:بنابوامم0خزيمةأبوالمقاضىوكان

اذافكانةبرزقهببتعلتيضمااجدإضخرزام761=كل244عامصبر

خصمأى-رؤقهمنبأخذلمبثسغل!أثسقغلبإوج!نازةثهمهدو12ثياببماغسلي

أثستغلتافاذا،لملصمملمينعاملا!ثما:وقالاثستغلهمابقدر-راتبهص

ماب!.أخذالبىيحلورلاعصل!غيربثبيء
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ففدمعهعلىينفقهواحدالمرسمنينليوم!121؟الأرسانلعملىوكان

واحدل!،إلاسكندريةأهلىمنلهإخوانا!لىبهبيعثوآخروإأهيلمه

المله.دسبدلهفىذلكوكان،رسنصنمء:

علىم.789هـ=936عا.مالمتوفىاللهعبدبنالحدممنلبث؟قد

يئخناريةمديثةكانتالمدينةهدذهأناومع،ضاماخص!ينسيرافمدببثةفضاء

إلمثسس!!رةهندسوخاتهمنببيععهمماببعيعتن!ال!حسنكانفقعدكبيرة

خطها.بجبىدة

يردلمملأفرزقايأخذاأنإلمهدىعهدف!المدينةقياضىاءؤتعوقد

يكرهه.الذىالمدنصبهذامنمالايطيمهأن

ثسيبانإمبنصالحبنمجمد"ببغدادالمقضاةاقضاءيمولىولمدآ

تولى.عمندو.اثسدزط،لمارلكببنققهوكابئم729=!363!ممنةفى"ا"لهاثممم!

منهيا:شروطامنمبه

.اأجراالقضاءعملىيقناول!ألا-أ

حق.اثباتفىولا،بببموزلاماتطفىخمفاع!ةيقبلولا-2

..طبرلعلمهيغيرولا-3

م!ببغد.ادالمقضماةاردااللصوصكبسىم459=!لهم4رء"نةوفى

لمخس!راكانلأنه،ا3وومذثسمبنايكنولممثزلهةىكانماجمدبماوأخذ!ر

لمض!4لميدمصننحنرجوهضربوهةمالالملقاضىأنيقدرونوكافوا،بالفقر

.فماتفسقط.جاوره.ماالمىبعنفسهورمىالدممطؤحالىفهرب

القضاءأ!مبنعمرنجتعمير.أبونقلدم639=!352لسنةو!ى

رزقا.يأكذألا.-ااه!هـ-"

أخيه،وبينب!ننهوروميم!المطبرىءعمامةالطيبأبىاق!اضى

يقيعده)أنذلكاحتاجا!ىخرنجواذالمالمبيتف!هذاننعد

.إرهع!ان:وجيعه.-دأبةأؤفزمام"نن13و"،ا!حيلب:ءن
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المنؤفىادببغداالقضاةقاضىا!لنسامىالمظفربنهحمدبكرأيووكان

بأخذألاالقضعاءتولمئعيندتنرطوقد.ورعاا.هدازابم5901=488دام

ذلمكمنوكان،وهمعمفدينارالثسصفىق!رهبعبتكراءلهوكاق.رزقا

الخقنعن.اللقطنمنوقميصاكقاقامنعمامةلمهوكان،قوته

منب!علالأكلأرافىافاذا،الخبزفتيمتفيهييحملكيدم!لهوكان

صده.؟أكلالماءمغقليلاعليهووضح،قصعتهفىالفظيت

كانغلةا!لىبخن!لفالآطدلسىالقاضىيحيبىبنأح!دكانوك!تلك

منهأ.ليينم!بالعملىي!عههـاها

القضلا:مرتب!اتوةع.

رفيعامتصباللقاضىاجيعاويبنالعبالهم!أنإوكما:صقز"131(إ،2دمق!الط

الذى-لايعةبنالملهعبدرؤقفكأنأيضارزقهارف!عوافان!!مممفكلا

دبفاراثلاثين-!155عامالمنصورقياطمنمصرعلىالقضاءولى

شيهر.كلفى

-المووىقبلطمن!حرقاضى-!(!فضالةبنإفضلىالارزقوكان

ضهيا.عث!رةبدلطعدمملايأخذوكأن،أيضافسصكلفىديبنار.اثلاثين

و،اياىأجرىفقد-كرممقفيهان3بما-المأمون!رفىأماا

791!عامالقضاءولىالذى؟غانمبنالفضلطا"القاضىعلىممر

اأول!الفهصل!وكان،اديشار163وثببل،ثمسمصكلفىأديذار168

كلفهدلىالمفؤكلأجرىاودمد،المكبيرالمرزقهذاطلببهاأجر،ىقاخى

رزهه:ضلى

م899=!387محامالمتوفىؤولاقابنعهضانعلاالسبكئى!يحيكى

المتنمهر.فىدينارأوعثسرفيمائةكانحربويهابنالقأضىرزقأن

الأمه!ال!أخذوبينالقضاةبينيحول!ءأنا"الحاكما،الليفةادأراوقد

.363صاب-الهجرىاابعالراالقربئفىالادملا"يئالحصعارة)13(
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وصلاتهرزقهالينعمانبن.علىبنلاحيسينيض!عفبأففأمر،حقبغنر

الرعدية.الى..أم!منفوقمهفمالدر!.يتعرضألااعلليه.وئسرط،اقظياع!اتهو

ا.لهبزىالمخافس!اللقؤنفى-خدصروناصرالفارسىالمريحالةوببحدث!نا

التنعهر.فىدينارألفابمصرالقضاةضاضىرؤقأن-

.المفحاط!بون-لنفقسات451ص!1جالخطط-المقريزىبيانرو!ونجد

اثسصهافىدببارمائةكانإقاضىارزقأن

الخركى:الف!فىالأجانبواضياؤا!قضمائيةالوالعموم"

فىوهو،،Peterm!8!ثباتومانويحد"نا:ة"!أ4.1(جمبزادمأ"قال

طزاط!ذيةالمتهد-5ءن،جدبير.قاض!يرسملطس!نةدلافى":853!عامد!نمق

نزكة!منثابقاهصيبايأخذوهو،وببزسلهالالس!لاميبئننىيختاره

هووهذاهمفيهايحيكمقضية!عنالعث!عرلهصف؟خذوةهو،يموت"ق

بئمدمالمذىالمقضيةعبئالمعالىالبابر.عايامنفردكلبدفعهالذىارانقفت

.(!العشرخضسيدفيعونفانهمالأوروبيونالمرعابباأما.خعهسهاولوبها

!مايأرز-ديذد!بنعمالاباعتباره!-المقضاةيإخذن13مراكثس!فق

.-الخيريةالأوقاف-الحببىسمن

:ألقضاةقاضىديواننثعمكيل.

:)الر(ءبفزقال

رهم:6!همعامف!د01ببغدالضاةقاضىديوانكاو!ووكان"

ومن،الحاكمديوانو.خازن،الحالمجاو،الأحكاميعرض!!ومقص،-المكاتب

.الأككؤانمنمعه

:،(ا!كمة11االقههاةهجالعى.

نحقمر،علمن!ةكا!تالظضاءبلالساتي!نأجل.ومن:"صقزآدما"قال

منواصديضحلا!انفىبجلدم!-الأمر3ولطفى-القاضىكان

.366صالدمحايرقالمرجع)14(

؟537صابالىهـجيعص)املا(
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مستندأيجلسكانحيث،الج!افحالمعسحب!وهو،-ا!ليهالمدخولمنالمسلى،ين

أحيانا1يجلدسالقاضىكاقوكذلمك،المدممجد11-إطينمنأسطوالهةالى

.دارهفىللقضاء

علىالاطوبلأ!علىببترفطمبلعم!لهكانأنهانعيمبنخيرءقئحيكىوا

.اكلامأمنالخصومبينببرىمارويعمصعفيهيبإمم!ذكان/دارهباب

-!2117لصفة!رقضاءالللهعبدبقهيارونالمقاضىأىواولما

القبا"واسمتيثبر،المالمممجثمقدمكل!إشهصتاءافىمبلممهنهج!لطم832

وباع!،منهيقربواأنالمصلينومنع،جدالمد!بجوارظصهأس!ندوا

للصإفمجلدمماا!تخذوذلمكفعلىمنأولاوكان.المخصوموباع!،ع!نهصأبه3

المغربى.للحائطظهرهوأسعندالمد"ج!صحنفي

القر!مننضفالىحواانتصارهمبعد-المدممنةح!هلطراأىوضد

اللهلبيوتبجبمابناف!المدسجدفىالقاضىجلوس!اأنال!رىالثاك

المدممجد،فىالمقضاةيقعدألا!937سنةالمعتضدفأفر"الحومةمق

ادببغداانلقضاةىعتاةكيانفقد.قلدلاالايثمرلمالأمرهذاولىطق

مصرفىأما.د!اواهف!لل!اءيجلدم!329.مهـ-032ءإمحرالى

هأخرىأحإالهااالمجامحوفى،أحيانادارهفىللتضاءأيجسيالنثاضى/فكان

هـإما.لملذ،هـفيانلبسمطاه.ىالحسمايئبنمحمدعمرأبواينؤلمىولما

!فاملضع!اءجلد"لىفىأجلس!انيدمحميابورقضاءم1601=!703

.-القضياءنغولميهمرلممؤم-عهدهةمبهاقرىءالمؤقاسماعة11فىالمهسجد

اسمبتايجملس!بالقاهرةالختضاةشاضىفكانالفاطميينءحصرل!ىأما

حرير.ندوصمهطراحةعملىالعاصبىبقعمروجامحبزبادةالمثلاثاءوا

ا!لفيق:وقواطينالثمم!د.

مله!9=!321هصرقاضى،ا!لواحدعبدبناسصابالقاضىوكان

معه.يركبواأنالاثمع!دبلزم
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معيجلدسأن-المقانوطىالمبرف-الرسمكانالوقتذلملىاإى1وحو

يهببنه،عنيجلدمماناثنان،ثمميهودأربعةالمقضايافىنظرهءندالقاضى

.يسارهعقواثمنان

اللحصالطمننوعاأصبجوانخددالش!!نجدالهجرىا!لرابحالمقربئوفى

يوثقالذينالأمناءالقضاةحاثم!ميةمنالأمرأولااكانواأنبعد،إلثابننين

،.بتنم!دق!

التصص!المحاكممنمحكمةكلفىاهدثعماالمقاضى!كنينوبأن3و

،الصهخيرةالقظيافىببحكم،مسنقلانخاضياباع!ذنجاوهغيعهاليحكمالمصهفوى

،المكبرىالم!ح!ةدهليزروى،يجلسونLaneإينءصرفىاللثمميصدوك!ان

وي!خر،ه!افيقيدهامذ!متنمغولطغيريجدهلمننخضيتهاللعساكىويقدم

عليهادءىورضىصغيرةالقضيةكاننتفان،أكثرأوفزكساضبيجىاهاعن

5أنلقاضىأ15(الىإخصمينأ"أدخلوالا.وريهاهذاححملمالتنما!*بحكم

واهليه-اهلقضاةواحكامإعنديبينبنصهيتنملاالواتقىمحمدأبهوكان

الجامع.إلمسجد!ىالخطابة-الثهم!ادةمح

!ترتدطي:الجلدمم!قفما!ياندليد.

ببنفنىمواأنالمتحاكهكنعادةوكالهف!:368(ص!اا)بصبزا(!ادم."قمالط

وكان،وأبيهخصمهواسمالمدعىاسمإلرقعةوفى/برق!اعللقياضى

الطيزولا.القاضىجىءق!بل!الم!سجدبابىندالرقاعهذهيأخذالكاننبما

القاضىيقدر،لاكثيرةالمرقاعكانتواذ!.المقاضى!حضرقأ!يأخذها

من.أكثرأورقعةخصسينيوم!فىبمفرقهـا،يومفىك!لهابهابدعوأن

المجرهواالجلو!م!فىطاقتهقدوع!لى،ذلمك

علمنية.الحكمالقاضىجيلالساتوكانت

أكعبننبب!للقاضىالمأموقوأذن،مرةالمأمونرجل!خاصموقد

ابا!هجرىإرابعااوش-نفىأ.لاهم!لاميهال!حضصارةا!)5

TVA ، 377 L..

http://kotob.has.it



-157-

!أهـلاأب!أهـبالعامةافاذى:النثهماضىغتالىالخلافةداوفىبيعن!االقضاءفى

.ليلقضاءالمجيلسليص!.لمغ

!لعامةوأذنالخلافةدأومنناحيةفىوقعدالمالاببفتحأمرثم

بينقضىثم"بال!ناسو!مكاإرقاعاأخذواالمنادىو.نادى،لالدخوفى

وخصمه.ال!لعفه

:الققاضوإالمرافعةداب7.

:1611(إلأقبهاالمنضاطف!""هـبفترآدما"ثنناوإها

:لممو"اءع!جلوسميأوالميتخاصيمين!قوف-ا

قض!تبيد-ط!نالآولالعصرفىالقاضىا!لىالمتحاكمونوكان

مروانبنالملكعبدالأموىالأميرأقيونند،يديهبينوقوفواهم

ضرثع!علىفح!عد..نلهءمابقيخاصهم!انيعيمبنفيالكفاضىالىالىنمهيرى

الآهير.ةخضب.عفكابنمحمم:اللقياضىلهفق!ألآ...إيلق!اضى

يخإصم.ولموقام

القاضى.ىبربينالمنيخاصمونيجلس!أنا-انلق!ا!نون-الرسم!ءإيىث!

ا!لقاصىانلىرجلصمكاهالمأمونأنفصدرغىجاءوقدلمضدمماوينصفا

غةإموم!عه،كنأقاللىخصمهمعلب!جلعصالخليفة!نودى!دمبنيحيى

عليهسا.لصعدالمصيلىةطرح.بالجلوس!المقاضىورأفره.مصلىببح!لى

المجلعم!.ثسرفخصممكعللىتأخذلا05المؤمنينجمىيبا:يح!بىإ"ف!ال!

جمليها.فجلس!أخوى5!ماىلملخصمحتطإ

المحكمة:؟هبةالخصمانخرام-2

ا!لقاضىالىوؤكيلهاالرثمميدؤوجةزببدةالدممبدةمولىخرصعم

فبطحفدصروقبهفأفر،ضرب!بافجلعبرباحضارهفأفر،ضصروقبنمحمد

العظيم.الففوذذأتالعسببدةوكبلياألذ"معهذا.غسراوضرب

بع!ها.حما37ةحس.اللحطبقاربعا)16(
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:مجاموفؤكيلثنممكهـالمحكمةعلىالاعتراضحق-3

فق!الط:.صصومةالمنصورجعفرءأبىوبينىالمطأمبين!قع

منمصرعيلىقاضب!هذ:اوكان.سمليمانبنكوثبحبئالاأرضىلا

عنهاالمهدىأما!لمتفو.بين!الملحكمالعراقا!لىفمح!ل.الملاىقالله

ببسماوىأقمنينالمقأميرمنالقاضىةطلبالقماضىأمامجلدم!وكبلا

إلنظروبعد.اناحصممعو!جلعم!فرثممهعنفانحط.جلدصهذ!خصمه

المؤمغين.أميرعلىالم!ىلأمالقاضىحكم.يةالقضفى

القاضى:عدالمةعلىالاثراتحظر-4

قدالتىالمصغيرةالأموهـوجصبحفىلالبححثالنظواأهلتص؟ضو!!

الضاضى:إةا*اءمم! -ءءىلوهـث

-؟الظلمحىعنىيدمملم!اأقلل!فنحناض!بنيدج!وؤهل(!)

للقاضىببنبغ!"علليكمانسلاما":فنهنالىالخصميناأحدعليهسلماذأ

ناأما"يكفىهذالأن.ثسيئاذلكعلىببزبيرولا(وعأبجم)):مولأن

ذهبول!ا.الجوابفىزببادةالمس!ملامكلمةفان(السملامعلبعا!:قال

الكاضى.علىيدمملمواألالللخصوميثبغىم!نهإلىقوم

:ا!صومعلنىاولثيرمحبم(بإ)

المثخاصمينعلىيؤنرألافىا!لقاضىعل!الةالمع!؟اه!نعمددوكذلك

يريدهاهالدقالاجابةمذ4لميسيتخرجأحداهمعلىيمهيحتلمو،تأثيرأقل!

ألخمم!م:نثعنتعند(ببأ

وعجز،الي!بختصملمنالقضاةمناللببنةالمعاملةه!هكانتوقد

اخترعتأق،لصاحبهالم!الطباعظاءالخصميبنأحدالزامعنأحداناامضاةأ

ظ!نعم!موتهفىثعتالذى،المنطاحالقاضىاقصةب!را!كأكاهةاهلا1عثد

الحاكمالخليضةسممعوقد.المفنخاضمينمنالمعافدب!الببنطحثورقرلمى
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ألق!يجلدمىاان!خليفةمنإثقماض!ىوطنب!."فعذماعلي"القصنئ.ف،شم.بدلمك

فحضر،النالح!فيدة!داربهنفعسه!القضاء..ليرى"اجلسفىألمستأراءؤرا

.بماثةإلأحنضا/%حداهمايطالبخصمانةنجقاضىبوى6نجينؤ!ل.المخنليفة

ضدممطا.يدف!عهأق.!طلبال!لكمفده.،*بف!لدين"عنليهالمدعكي.فأعترف.دينار

ممرولكفهتنمص!هبىدغانير،"عتضةءي!فعلأقافيصرأولافىالمضاضىقاقفزح

لثبم،دببناهـببىألمىتبم،دلنانجيرحنصننة+ا!بىف!لكالق!أضىفخفضىاعنؤض،،0

المعجز.فآظهر،دينارلمصفالىثبم!.-!..!ارإ.ى

يدفحانهة.فقالأن.ي!دفعهالقا.ضى.أن.-بيين!ما..يعسفظلحس!ا.ذو.أخيرا

لأف،السجنفيخصمهيبقىآنقنرطوللك!نهءعابمكأور!دببنارربح

قتله.فربماعليهماأداءعنهوودجزأطلقاأن

فقا+ل."واحدة:فقمالط؟نطحفنهحيم:القاضىالحاكبمسسآل!تثدلث-مطكد،

.الأخرىأنطحهواأنامرةانطحهأوا500مررز!ن:اتحا!م

واال!أطمى:االصاسىالهصرفىنلفضياةم!يىصارقىداءكلؤى-5

الحكئم-!لمخلب،ةةى-عض-قرطبةنخأضىبتننيربخنمحمدوكان

فىلملحكمالى!المممعجد.،.ؤيقعدببخرج"وكان،الملبسنظبفالمهيئة!سن

و.لمة.!زثة.مورداراز

مه!رصضاةأنوالظاهرم!سيوفأيحطونالفاطفيينقفماةوكأن

كذلكؤ.9تأزرطيلسانايلبسون!انو!الرابحالقرقمنلالأوايلنهءكتفى

طوبلة.داءسونخلايندم!ي!لب!سونالمعدولكان

:)17(الفمم!دعدالةمقالإسفيف!ق-6

.المنظامفىأنثظربسننل!تماأكبرظيهرالمنصور.ليفةالاتءهدوفنذ

ونجبخباشنأ.إلمحاضىأماماأئمينالثىأيلتف"!دمنأيجاد.بعاعةو"هون!القضالى

ثسهد..أذاإقضاةاكان:فيقولإثنن!داننممأةعنثقةمؤرخوهوالكندى

ابالهجرىابعالراالس-نفىالام!حلاميةاالحضسارة)17(

ء.TVA-374ص
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معروفغيركانوابئ"المقاضىقبلهبانعميعلامةهعروفاوطن!أحدعذدهبم

ذكزوهفما.جيرانهعنهسمئلىيمعرفلامجهوالااهد.التنماكمانانوا،أوقفبها

،المنصورخ!لافةفىسملع!انبنغوثكانحتبى.بهعملتنبرأواخيرمنيبه

حتزةذ!للقمسببوكأن،الاسبرفيبمصرالشمدعنسأنطمناأولفيكان

يعودثم،قبلهعنده181(عدلم!وكيان.غولثزمنتيألمزورثمعهادة

يتنعارولابالشيهادة)91(يوسبمأحديكنولبم،الناس!منواحداالتنماهد.

ب!.ألي!ه

أالتنم!دةعنوالتحرىالمدمعأئلطحب-7

المسائل"صأبا"يدممميرجلاعينفضعالةبقالمفضلىالقاضىانثم.

هذااالستعملمنأولطالمفض!ع!ليوكانويش!،الاتنم!دعنللسأل

بالمعدالمة.ليذكرهبملأقوابممنيرتتنىكانأنهاالمناسفتح!ث.االعاول

سمنةالرثسيدقبلكهمكصرقضاءعليالعمرىالمقماضىجاءثم

أولوهو،كتابفىأسماءهماوج!علا"المش!دفاقخذ851.م=!185

ذلمدالقضاةفعلتثبما.المناس!سعائروإسقط.وفىون!.ذلكفعلكه

."الكندى!رحننىب!جدهمق

عببعىبنلهبعةالقاضىأمروقد.القاضىبطانةنثممأتالثمعيهودومن

يجدداأنأ(!همعائلهصاحب."!99!عامبمصرالضساءتولىالذى

علىليقف،أتنمهرشعحقةكلسنهىةبالتنمهادمينوالموسهالمنسيدعيقالدممؤأل!

قوماالمثممهودبينمن.واتخذ-بعدالننهتحنلتع!ة-جزح!ةله!إثتامن

رجلأ.لثلاثينمنانحوإوكانوا،بطانفلهجعاهم

القضاءولىالذىالمذكدربنعيسىوهوالقضاةأحدا/هتموقد

ويغطى،باللابلييتنكرفكان،كبيرااهاقمامااالمثمم!دنجآمر!212ءام

-فرممهوم-عهدفىوطجد.دالتنم!عنللببمطالدس!ذ!ويضنى،4"ألهرا

ورىالنثبتأناجعفربنلمقدامة"الخراج"حتابفىالقضاءبولاية

تناهتءبأت"ييلقب)91(.متدينانهعنهقيل)18!
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عدالدهم،وجوهصوالفحص!عن!الم!هفألةفىوالمبالغةمهودألتفثع!هادة

القاضى.واجباتي!هممنحالت!عأنوالمبحت

ضدمأنويحكى.طريقاللت!اعاتيجيعللاالدولمةعضدوكان

توكيتهلبسمعالقماضىالىلببغدممأنحدو!أب!ناءبعضفىثسفعجب!ه

بنعلقىالمحفاثما،تنمصإدمنهذالعبع!."ةالدولمة!عففقال"ويعدلمه

وأما.بىهماثبدوواوفاجفدىمرتب!ةونقلنخائدزيادف!وراىالخطابهوبك

."فيهالمكلاملكولالمناوليس.القاضىالىفهـووفبولم!االثمعهادة

سألمه-العدولمدسألة-المدسألة.هذهفىإحاثبماالمحنليفةاأنا!حكىو

!بتتنمبهو.ذلكفىل!فأذن.ا،انللعدايؤهل!أنالممبرببينمقجماعة

قاضىفأعلمه5ونيفاومائتينألمفااالمعدون!عددبملخحتىسؤالهكلىغيرهبم

،تنمهادةورىب!يوثقولاالعدالةببسق!حقونلاهن!كتنرا.أنالقضاة

ض!.ارهاقرايرىمنواقراربتصع!ح!لهفأذن

فإن!.بندسهوببعدل!المقاضىيخقارهمالعدولطهولاءكانولما

-.لى.،!نةإوبعزلةيعزلمونكانوا

للتأجر:نصجحة-8

الفضف!لأبوأوصىاوقد،قاننونيةن!عيةالمدمملم!نأحدثمرةلأولط

ببتنعهدونمنشعهادةفىيحقاطأنالماهرإتاجرااللدلمخمهقىعلىبنج!هفر

!ننىب!خبيرأيكنلمانعمن!فيدم!مأل،امضاءهايريدالتىالا!عقودع!لى

فيأخذ،المجسارواالدببىفىوالممنزا!ه!ةبالأمانهالمشعههـربنبىهرف

ببستخبئلامنالثس!دفىيدتلالأوق!اتأكئرروى4لأ!ذوذلمك.ات!بثسهمادا

حإثربصاثم،م!ةلىبثو،اأقاربهب!عضجاهأو،بهلمناقياكالمحدأمنزلة

إذىاالصتحدأوالمكقابقيمةوتضىببيمالفمحاهدفيدمسنظأخرأمر

.Y()0عليهثعملا

عن377!ثابالهبسىاالعإراأالقرتفىا.لاهمحلاهـيخةالحض!إرة)02!

7صاال!ضقلابى!اناقبارةمحالسنا!ىالاشارة)كقاب r - Yoعة!

8Tمصر IاA.
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:)102(لالقاضىأ!نايفةوصمية-9

محمداأبىالقضاةلقاضىع!هورصها"الطأئع"االمظي!ةأوصى

لأم76=!366سنةفىالمصابيكتبهالمذىالمعهدشهو.معرهـفابن

،بإتبايقدىامامايتحنذهأنوا،انالمقرتكوةمه!بألاكثار:ضثررةوصإة

لهمبابهوفتحللخصوموبالمجلوسق،أ!قماتهاافىالصلواتعيلىوبالمحافظة

مليأيحابىولا.اليهالمناكمينالمفريقلينبين-هـ.ازىأ.نوا،اذةءمومدلى

وحذف،.صوتهوبالمغض!.من،مشليةفىبالقصح!وأمره.ذمىعلى

سمائرمنوببنؤقر،و!لفتاتهحركاتهمنيخ!فوأنلفظهمنالمثضواله

هاهراوالمدممجلات.بالمحاضردرباكانبايدمعحبطوأن،وبجيهاتهجنباته

والمشهود،المستوريز،المقضاةعن!صرغير،واناحكومةالقضايافى

.ببسفلارثسيدأسديداوح!اجبا،جبيهونقاءذيللهطهارةور!لمالمقالولمين

بعدمأالمب!يردوخلفاءلمجععلايلتصمىلا؟رتفوةيقبفطول!،دلنيئةالى

منليمويحبعلي،بنفعسبمافببماالمثظر.يخؤلىأنواأدجزهمقرهشتالصملمن

ويفحص!المتنع!هـدأديافعقبالحثأنوا،ويخقيهبكخهرزقاإطهـائفاا!ته

فىاللنابتةالوقوفمنعملهفييجرىمايضبطأنأمرهوا،أمانات!عن

أوفقوا%عفالىويممسندهاالمباتامىاأموالدلىوبحتاط،حكمهد.روان

3!تابالى"يىدهأفا!يهالمفصمىايعييهأمرعليهورداقواأمره.القهفيام

ذوىمعمئغؤ!ىاو.الاا"درحه"ان.اللمهنةفذىوالاالحكمفيه!ج!دذان،إلله

.قبله.كان6!منبهحكمحكماينقضألاأمرهوا،ايةا!لدروأهلوا!ف!الىنمقه

ي!نقضهذلمكعند.المحلماءجصغو.أنكرهالاجماععقخارجاكاناذأالا

ويذلحهيشعغذقضما

يخض!هونلاالمذينالمعلصاءجماعةمنببدقدالذىالاجماعوهذا

بيدونالمذينالمعلماءوهؤلاء*.العلياالاسلاصةءهـالمحيكمةأخرىلعم!ملطة

فيهأثبننةالذىالمظهرهمالهامةالمصمائية،الأحكامصبمانف!أي!را

ح!ماءةعقيصدوهناالأعلىالمحكملأن5وجردهالاميةالال!الديصراطة

المم!ملمين.

.378!صابيتز4الالحسلاولصةا!حمنساوة)1؟!
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:8القضاتوارثبدعة.

مناثيةوراالمناصدبهجمعلالىقويةقيد"الديواتيةالحياةفىوكاق

القنسرهينففى.ال!عاءممناصبفىذلمك.كانماوأظ!،الابنالىالأب

الثسواربأبىأسحرةهىو"اح!ةأسرةمنالمقض!اةقضاهنفلدوالمرابعالثاك

لمالأيعرةهذههنآخرينقاضاليأ.ضرسمقةعدأهذ!،ببغدادرجالنثماني!ة

الفا!ينعووفىسغةثمانينالقضاةقضاءالنعمانلط2توارثوكحفلك

..ب!ر

8،مي
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اظلم!ففعهياء

وأحكامهءالمفضائابىبحنجنب.منبخبيرعكدد.*المي!ز.لمأدبمإ))المدحئولارج!ع

.ظنوماالجظاببماصبخديثهبإلقضاءا.بخاصعشر.ايلخا!ببىا!فصلأةوختبم

-.:..اأ!ع!؟.نصو!يبمافافقمالال!رىابعالراالقردطاباققضائهامبىيجراى

.فئالمناظر!وكان،انظألمالفظز".فنئ.الفضيتا.ء+جانبالىضاكوكانا"

!وتمةهؤمبنفيهفينظر.القاضىعفهيعجزحكبمحلفىرونجظرالمظالم

المقضاةقاضىوكمان،المظالبمخىنيظر2إحيا!ناالمقاصىوكان.يدأهنه

المظالممفىينظروكانلمالعمهملطانبدارالمظالبمفىببظرخاصبنوح

وفى.م369-ء324عامالمقضاءولمىالمذىالاخنسيدقاضىب!ر

تفلدالأهوازوفى-مسنقلقاضىالمظالمفىللنظر،أفردءصه!1سنة

ينظرلاوغدما.والمظالما!لقضاءبم939=!317عامالتنوخىالمق!اضى

فيها،النؤقيعب!عدالمتطمينقصصاليهترسلكانتالمظالممفىالقاضى

البلادهفىالمظانمأصحابييعينالذىهوانوزيروكان

المطولونى"صاحبارأيضأالمقتدرالمحليفةل!مرمء-357189عاموفى

المناسىمنيسمعفقيهاالأرباحمنربعكلفىيجلمسبأنادببغداالثسرطة

هؤلأءةكان،ظلمأحداعللىبجرىلاحتىمدم!مائل!فىويفتى،ظلامات!

أصحاهبطأعمالعلىببقسرفون،ا!فهاءافنثسرطةأصحابطبصابةالفقهاء

لمفنؤ،ا!هم.مطابقةلقكونالتنرطة

ا!تنفيفملا:والمم!لطةالقضماءبينا-طؤاع.

وبينالثصرطةصماحببيننزاعوقعمم979-ء936عامفى

اختصاصه.منلميمسثمىءفىحكمالشرطةصاحدبإ!وذلك.المقاضى

اللفريقينلأحدليس!بأنهالوزيرفوقع"فيهواغرضحكمهالضأضىفأنكر

به.حكممفيماالآخراعلىببشرضأن

.386-038صا،ولالجزءالر-،بقاإرجع)2؟(
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فىالمتكلممنالثسرطةأصحابالمقماضىمنعء00fعامحوالى!فى

...ر؟أ-.%..-.ا!لشرقيالأحكام

.!أ!البم.فىانلذظز000للظصنىأضناف.!ا.."ابالقاعا!لئزالخليفةأئهنىثم

...:..،:للطالبمة..ا!راء!والغيفاءبجلوش..-

.المفئتهدىإخىهم..وئالمفسفى.ايلخلفاءمنجيلدمقمقوأولى

نل!الغيجلدسالمقدىؤكاقة(:بماة898.-00986-!5602خه5025)0

يجلدت!ا.بلأبواإربمغةل!قبةبنىولففتوالمخاصالعامانايهمبرفعهكليفا.ونجبنظر.

"...فأمر-..بانلعزود-ؤ!فهئ،..،.وكان.هفب!المظالمفبهأ"وسمماها!للفضاءفيها

الاتماس!فيخطبالمجامح:المدممجدا!لىجمعه!طيحمروكانالمنكرعن

انماروفهمىإنفخمهؤختع!اثؤاقي!!أنأمرلل!المجلعصاوادا.بوببؤم

ويجلدم!يدثأ؟نجأل!لم،.آمرلمنظلغ،-ا"جلعبنا..فافي.اليزدإ-قحرلأعلئذ.لمئأزلنوا

..:يقولا،ميئهوببسمبم:يديئيهثم..،.خجتبماويتدكر...!ل!ا.لنويث!ب..لببننكن

.المخلإمهز/هبةتإ..اخلنئه،وقبهدابه.يفعلىلمبخجئها.!اداالهطميلخقربما

.البردول!لمم

يقعدأنا.لخلافه.:-يطللهوهو-المفماهراخليفةابهوعدمماوكان

بففدسه.المظا!لمفىلانظر

ضامبن:سليمانعبيدأللؤزيرقامالمعئضدالخليفبماع!وة!

فىالدظرفيبدرالمفاءهد6عمئهوئاب،إ!لعامةمظإنلمفىالمئظرةى.إلخطليفبما

؟.الخاصصة.مظالمم

صنارحتىلل!الما.يجلدم!.....ألأشودإلاخئسلدىكافؤزكانؤكذلك

داونم..وفدةلمل!المكأفور"بخلؤسنل!ثرةعلببهكالمحجور.المفاضى

خنتئأنجبكذ..ب.بخ!فمايةالمظالم،فىالنظزتمصرصاحبهتطولمؤنبنأحمد

؟Tلمخننله-كأالمىايئفزفةثملم!لهئعدم!.".فنئوز.بما...القإضتئابخئاسق"جمناستعئى

المد!.دسبعذلمكة!قاضصرفنىيكنول!،أحد.اليهيئفدمولمم

.المظانبم،فى!الناظرالمئيردشىءكلفك!ان،سنين
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.وربما!البم:

لمالمظالماسعماعالأسبوعفىيوبمالخلافةدارفى!يةكمان.يخصص

كانم694عامففى،البوزنطىالعصرفىقبلمنالمحالىكانوكذلك

الخليفةصروفىةالمقضاء..المكنيمسةفى.جيعةيوبمكطيجلسالرهاحاكم

طولونبنأحمدوكاق،المظالمفىلمل!نظرالأحديوبمخصصضلاالم!أمون

بنفسهلل!المالاخنسيدأويجلس-الأسبوحفىيومفى.لذلملثيجلعم!يمصر

الوزيرعندهولحضرسبتكللآإفرريجلدمىأخذوبعدد.أربعاءيومكط

البلد.ووجرهالثعمهبدالقضاذوالمفقطءوس!ائر

:-ثمشطةمركلفىفىلالطالممح!ة.

وفىالئرطةفىيمصيرالحاكمالمخليفةنصبو!ذلمك:2(م1ا"ضؤ!هقال

مرتكبأؤجبريرةاذىعلىيقابمألأوأمر،العدولمبئاصينثععابلدكل

لمذلملظ.مسترجبأنهالمثمعاهدينذينكعنديصحأنبعدالاحدج!ريمة

المظالبم:لقضايامنالى.

رجلمانة(نم9301.-ء034حوألىحدثوفد%":أ؟2(قالثم

جصيمغورثتواحدةبنتسوىيخلفولمم5جزيلامالاوتركبمصعر

القاضىجطت!ومن.مالهاوجها.لكلر.ةلإ.افماس!تطاول.المالط

إربمةو(هأم.جمليهافحمنقعليهفاضنحتالمفارقىسعيذ-بنالمحاكمجمد

فحلهبمم!اوعرفقه،الوزيرالمىفصيت.مالهاوإخذ،سفيهةبأنهائعع!د

اقاضى.باحضارويأفر،عليهبرلأثسبيرثعمدهامحضزاف!عمل.القماضى

ولزم،الأحكمامفىعنهولدهوإنيبلمضهالمالطوأخذمهانأفأحضر

ئمسهدوا.المذينإئعميهوداعلىالوزير0قبضثم.صهايخرج6فبمد.اره

كا.بالمرثسدلهاشهدمنعلىوخلع،المبسجنفأودعم.!بها

!..!.ب.*382-ضقاب!ا.لمرجعلفع!ى)23(-.ص

.383-صاب:السابقالمرجح)21(
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1-أ-7

:اجمرىالرابعقريظفىوالح!ا!ت!س.

علىوكانم!!وبةتقدما!ظكماتوكانت:ا،صمز(؟251(قالطثم

المخليفةعلىببعرخ!جامحاالمقصضب!جصعيعفلأنالمظالمندبو،1صاحب

نأم00329-ء.ثمعامحوالى،أحيمانايحدثوكان،أسبوح!طفى

انمجلدم!.فىالقاضىأمامالمظالممور4قفىالرقعةترهى

افؤقبجاتهدهبعصجرننطؤقد،مكوبةتصدرالأحكابموكأئت

بحواثصيثعمبيهةوهى،إحسنيهاتؤئرالتىأثعم!رةالأدبيةالنصوصجزعى

هذهوفن..المببهيرفعماهامضعلىمكقبهاكانالقى!(الأكبرفريدريك،

(ب05ص!ادبغدكتابفىطيفورذكر!ماالتىظاهرهاتتوثبالمتوثيهامت

عفدعبادبنالصاحبوقوقيعاهتا.)+(المبي!ىغندالممأمونوثوضعات

.9591سنةالقاهرةظبعة*ص*الخا!حناصيلافىوقوقيعاهت

قئاء.ا!الم:مأ.هوو.

ضدغيرانظالمفىالئظركانو"فا:"ي!*اصقز2دم"ثاؤ

و!قد،القاضىفقحرية!مرالمظالغصابكانفقدالمقهاء0بتدالتقات

الفرقأنالفرروقوبيانالاحصاءعلىمدرةمن.لهبماالماوردىلفى

أهمها:،أوجهغمرةمنالقضاءومنظرالمظالمنظرابين

بكفهلملقضماةليدم!ماالبدوقوةا!بةفضلىمنالمظالملمناظر!أن-1

.التجاذبواانتغالبمنالمطمةومنح،التجاح!صمالخصر

والثسواهدت01الأماروفعرفةالارهابمنسسيقعفلو(نه-3

المبطلىهمنالمحقمعرفةالىبهيصلىها

بعدها.ومما534ص:لمحبي!ضىالهساوىءوإالمح!اسن)25(

.!.ء91عامال!اهرةط.73ص:لثعالبىاذخعاصى1خاص)26(.

386اص:بميتز*2( -TAO.

http://kotob.has.it



ت7118.-

افيمناءومساطةأبيأجمضلوةا13ابالخمموموبرلمجمعنظيعوأئه-3

"علدألأ.دللظنللفاصىولمبايبى.،نز.اصعنصلخابيل!النعئازفجمىليفصلوا

!..ء،:ةبالردالخصممينرفء،10

وألا!سشكثارلم،أرنيابه.ميهمجممئد.المثس!د.احلامهبلهيجوزؤأئبمات4

ئم.المثسكعنهليزول!عددهممن

عماوسبؤاي!إلمثمعهيدء،باسندعاءيبنذىء؟ق.لهيجوز-...وإخه0،5

الب!بفةي!مممبون.وفي،1صمالبد".احضارالمدعبىصنظيفالفضاةالىجمادة.ابخدهبم

لبسؤ.االه.بعدصلاأ
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!الأثصرافاةهاشبميثىفصما.ء

فضما-الليما.بىسولبيفاكطإو-هاثب!م.لمبئىكان.:.))مبتز!فال

ن!تيبل!وكان،إالخليفة..يعينها!ذىنقبي!ي!ولاه،ب!همسنقل.

إكوفة!.اواسطضليالمكبرىالمدنجميحعضىبل-فقطبندافىفىلا-

والأهوازهوالبصرة

الذينالمعلبماسمببئنواهما،البيتأهلهنالمتعادياتالفرعانوكان

!جصبياببخضعون.لما.يبلغوهاالذببئو،الط!المبيون،الربإسةالى0ش!ملوا

فربقلكلآخرهفىأصمبحاللذى.الرابعالقرنحتئواحد......

صن.خانضلمج!

ا!:01+سر

ألظاهرببىئهه-الأبئأء.50فاربسءعظما-البيدته2ل!إ!

هاثسمبلىمنالألسرامهعنالمصامعرالفصمل،كايفز3دمي!أغدوقد

وقد،المدببنطريقغببر"نإلأشعرافوس،ابعالراالقرقافىأفيوا

فيه:جماء

.اممالاالأموخصموصبإ"..دبم!،المدمرملمنمألمةا!لدمملمين.أ.ههلم.وفد-

إلئبيمير.ابةمىإلدمتنرمهمنهوعا.أو!مدالابسلامأدطعلى5سمدروبأ

همبماعئارمةالخكومنراتبايأخذونوكانوا.الابيتأ!!.أوهياثسمبنىأو

قضاء،!وجمأن"أن!الميهنمصوفقهغالضن!تقة!علبب!-حرمنةوك!لكممأذبنئ01ابةمر

ات!هء...%ة.في.إا!001!-؟..ب!صعمنفلط

يكن"ا+ولمنم،ةبالئشرمدا.بخأظب-.المعباسيينوا3العفؤبيبنمن!!طاوكان

ئجحثن.ثبنأرة.ن!"فلمالأخصرالملونأما،بهايتميزوقشارةللعلوبين

!ابم..؟....د...:-؟...ةالافجرىالفز!..ا!لثافن"منىأخير!الا.ا

يقدمونكإص!راتبكهلم!يجرىماجانبالمى:الهاثسمجبرقوكان
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المساجد.منكديرامامةا!لي!تسندفكانت،ضعرفةضاصبتولىفى

محلحباماما-م619=ء1355عامتبىفي-لهاثمممي!أحدكانفمثلا

اماموكان،الاسلاصةالمدولةفىجامعإكبروهو،ادببغداالمنصور

ل!يضا.هاش!االوقتهذ.اضلىفىالعاصبنجمروجامع

نجالملهالواكقولدمنأثقىالمومحمدأبوكان.الز.ابع.انلقرنإواحرومى

الذىكانكما،بنصيبينالجامعالمدممجد.فىالمخطةلىياتوالمؤهنينأمير

تخرجلاكانتم!ةوهذه.هاثسمبنىمنرجلاعامكلفىبا!ذإسيحج

طشببم.بنىمن

تولمىالأمينأخباعلىبالعلويبنيستعينأنالمأموناحقاجولما

مرةأولطهذهوكافطتء302عاممنذالظألبببينمنرجالبعاالتاسالحج

بعدالهاشمييناىاعادتالحجامار،ةولكن،بالناس!المطالبيونفيهايحج

الحلويين،الى3لتثمم!م479سنةحتىإهموبقبته،اتسفوأبثلاثذلك

بالمحيبم.يقوممنبينهممنينيبوناوكانوا

العملويين.قضيةخدمةع!لىوفاط!يناظةقرمنالجميحصلطوقد

القرنضتصفبعد!ةاوفتحوا،فارسجبالفىعلويةدولةفأنناخمأوا

المقدلعنة.البلادعاصمةوج!لوهاالرابع

والبوي!ونالحمدانيونو!والثسرقالتربفىانلجددالملودوكان

يقومفيماعادةيالؤسطونالذينهمالطويونهوكان.الثمعيعةم!!على

بويههوبنىحمدانبنىمنالثع!يعةبيوتةمأخصوماتمن

كما!علويينهافادور.ايلبوافلمالمراثنحببنالثلاثةانخنفاءإب!ناءأم!ا

لنإءجانبالىو!ربكرلأبىأبئاءفنجدالبومإفا.ابعالزاالفزنفى

ب!مر.اثهسرافهن!يتألفالذينهم-والممملامالصلاةعلببة-النبى

!أكى:وفى.

لحكمخاضمعةاكضوفرم4541سئةضد:58كالأبروكلمانا"كاركيقولن

.02!-118ص؟بالا!هالثسعوبلاررخ)128
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ملكداموقد.لهممعدبن!هم."الحعسنيين"الأثسرافمنطويةأسرة

إلذينالحسنيونفلالب!نوخلف!معندمام1644سنة.!تىصلاء

ضلىمنكلوببحمل،اسصاحكمااليوماالىاالبلاديحكمزنيزالونلأ

.(!المؤهنينوأميرالليخليفةأ"لقبالأسرةءذه

فىالمت!لالثعرعةمبدأمنأساسعلىسلطت!!قيمونوهم

العلوببينولمكن.ثسيعةفدعو.همأنلذاجازهمناوفنولالرس!منتحدرهم

الدبنىبالمقطورصلةلأية-الأياممنب!مفى-ل!تكنلممالمراكدسهبيبن

الخصو!وعلى،العرلبابلادبخ!نوبىوفى،الف!قفى،الشيعةمكرفهالذى

ظىالغالبهوالمصميارمالدممئىماللظفدهبأنهوالواقع،فارسهى

كنها.افريقيةثممما!لىةىثعمأنهاكثصمر

يعسمعونالبرتغايلببىنكانعمندمااليمططةمحلالىسعدبنووانات!

منالمتأكرونيقوىفلامراكنسجنوبىفىلهسأطان!لتوطنسد

.تهيجماصدكاملىمرفيبغى"

فىاولنزلوااسبانياهقأخرجواالذببن0الأنندلده!ممسهيدقانوأ

القرصميئةطريقمنصألمحةثرواتاكتدسبوأوالذين؟سملأ.،ؤي!رباط"

هنهاكلقاقألفجفهوريالهتأفثعمأواأنالبثنوما-ال!ارسفنسعللبا-

!ل.منالأندالس!فىنسأن!لمواحدةمدينةء!،

فىأتباعهـمعلىالمزمنيةلسصكط!ابظيناالرامناعددبسظكذلللى

الرثسيدظهرلاءهؤبينومنه!الدينيةاصستعمرات!اكااوابا!زواا،

م!حرضربمبعد،،تأفيلانلن!فىألحدم!م!ئيةالثمحريفية"يرةالعضوأس!وص

،الصغارالمحكامسلطةغلىثمىءبعدثسبئافكضىم0166.س!نةسعدبئى

الرقإقيمنجبثمما؟ئثسأأم.9172-1672اأ"أسفاىيلىوخليففةأخ!اهانثم

هناومئ-الئخارىصحيبمءلىلةالأخلاصايمنن؟مر)اده؟ثدمممال!زنجهىا

هذأبوأسمطة3أسصماوقد.أببخارىا-!عدمحكرأوالبخأرىنجحببد1أنؤفو

ألستغلإأألذينيلأجانبالدكللاءمنأثبلادل!هيريدس!عى؟ن.الجينئ!

"المسأبق.أالع!!قسعدابمئئىضسعفه
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.صداف!ا"طنجة4."ا.برفنغالبكاترببناالأميرةقدصط1661سمنةففى

فيإ!4سنةوفقاسضاعيكولمكنلماانجلنرإطكالمتانىثممارلطزوجهاإىا

كلطرد.سنواتس!تدامحصماربهد-إلانجليزمنالمدي!نةببن!زعأناالى

الأطلممى.المحيطعأىقواعد/ه!كان"بانالاله

:ا!دممدودانوفى.

11المهدى."اللهعبدبنمحظولمد:برو!إمانا")9؟(ا"كارلفأل

نجما.راأيوهوكاني(!دلهقلةر)مقاطعةفىالماضىالقرنف4منتهحوالى

.المرسسولمنتذحدبىأطهاا4أسرذونؤعم،اإهـاكببثاءفنىيعمل

((العميممالهيةا".الصوفيةبايلطريقةا!لتحقانلفقهبةدراستهأتمأناوبعد

المىانصر!حيثالأببض!النيلفىأباجزيرة!ى18.لإهعاهـسنةليسه

الفهرهع!لى.ضفةقائمك!فىالدينبةالمرياضة

كلهـسآا.لبلادوأقبرت..الطريقةمننحفصلتفميخهمعاثنلفثم

منكليرةجمهرةلوائهثحتانضوىأنإلثوماونقشمفهلر!ىه مى.

المفدمنعادكأفخه.آلى..المؤلفالئهمنلهسلسلةمىدعاهمالذين.المربدين

"!ر.آئذاكإئدلسراالمديثى

الفد0!و،ضد!..الكفارالجهادمبلئاللبلادساب!دأبئفد"ممهئادىلم

المله،ولىلرؤيةالمسمودانأطرام!هنالمؤضونوتف!اطر،لهامفبرالأبيص

اللذىالحكملهظامكانكما،1والنؤاصجمالمبسأظةمئائهىمبئيظهروكان

01لم"ا"ة.،!ك!لكالبشاطةروى.غأ.يةاصظزا!عه

ا.ا!لدين.عكينئثععألاا!لشريفة،رإلمع!إلسلالاناأ!مىهره

ملا*.*

ر."."لمج-.1؟.005ة

الابسلإيم1قب!؟:اكائواالذينا*لأشرإفامميملالهاط3أما:جمفبز،".).!(إ"2دمقال

ءاالأجزهىاؤدللقل!؟كارقالنصملقبفافنضممكينأثعي!بأئعبسم!01!حتفظهـامقد

وضابىسقأ":حوقلطإيبنيقولط.،إ!ال!قلاعه!!وغإباتنهاس!فان!جباليمن4الاجمطاعب.أ

51أ.؟13ص،بالسابقإربع11)92!
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القديمة،المبدوقاتأهل1نقضيلمن"حنالمفضيلةبين!فيماوعادةج!لةسينة

أعمالطبيث!فيفاببؤارثونبيوتوفيها،الأوليةالمذهمأهلواكر.ام

.1((أياهناالمى)أيام!قديمعلىالدواوين

المدواوينع!الىمنلإللم!ملطانوالمخالمطينوخدم!فلوك!علىوالغالب

وكثرةبالمطاعمائدالمواوتحسينأحوالل!فىالمروءةال!ستعمالوغيرهم

منالحدببقبهيقبحعمااهةاصنزاوا،الموائدقبلطا.لحلوىاواحض!ارا!لطعام

دورهمتحدم!مينةمهوالمباللغة،احشإفوباالمجاهرةوذرك.إلدنيةالأخلاق

الظىاهاهـةأ،دابواذلكفىبين!فيماوالمنافسة/وموائدهمولباس!

جميعع!هفىالثسائعإحلموافي!

لأجسى!حاربواالذيبن-الدولةأبناءأو-لملابويينوكان-

مناوكلانوا-ادبغداالىخراسانفقمدهاوجاءواالعباسيةاللرولمة

هركانوالمال!رىالمثالثالقرقفىقوىثمأن،ارالأحوالمحاربين1الأثمراف

ومنثسجعانفرلعح!انوبأن!،انلدميمب!فظلالقحتب!الصبربمتخرون

بآداب!فأخذلهاخنلضإئنااأجنحةوتحت،ط!كنالأفنيةفىولدنا":قو!ل!

منفرسمانالمر.ابحالقرنفىمحال!حلوملكبن.،(كام4مثاعل!واحتذب!ذا

والفوس!.انلتركمقأصل!المعتقينغببرأوالمعنفينالممالبك

فىببق!كاناملذبنالطاهرهبنسلائلىآخرإن،أيض،1نجدبل-

لمالمخلاقهبيتبععدالالسيلاميةالمملكةفىبيتثانىالمثالمثالقرن

منلهمكانمافظدواوقد،الدمعماس!مانيينخدمةبخارىبلاطفىيعالمجون

الس!ادةهؤلاءوكان،الثحمعريةالملكةيحرفوالممولكن!.قديمجد

مانبةالروبالكلمةاللتركبلادحرقالئسما!بلادجصحفىيدم!مونج!يعا

.(!البطاوقةأ"البوزنطة
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هديى!االفصملا

الطئموالماللؤولةاشأئي

.والمرتباتالعامالمالىنتنمأة.

اجمح-؟هذألكأينهطقلأعن.

ونال!!ببن.بين

قيتاريخها:الاهعصلامفى؟الجز.

مثها.الفرض-ومقالمجرهاالاسمدم

وقيوانه-مقره:المدالبت.

-موارده-مزانيض-سجدته
.مصارف

االوطنى.االعرضيئ-هإاله.الثروة"

خزانة-الخإمةمخصص!اث.
.العامللمالاحقياطالحنأيفة

-الليوانمنتنما:ايراثبوان.

التركالتط.ضرائب

نظامنثمما!ف-المظا!ملدوان.

المصاثوةمكونهى-الم!ساثرة

عليهأتقحومن

مجلاتها:الاسملامفى،!!ة.

االتضدثس-!رىوهوانيهـا
ركى.6الب

-لعسام2للمالالصرفوجسوه.

.الاقتصادية-والنظرياتالالعمدم

أقفالفة.معوبالنهتطوير
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.والمرتباتاإاالما!االمالىنثعيأةص-

منأؤجها؟بلغتتلا!سلاصةا!.ةلمميلثةاانومعاوم:(!زيداننج"جورجىقالط

!ا/-ر.هالعباسىإحصرإفىوالاثروةالتى

لأن،الاسلامية004الدولةغببرهىأتخصيمن.اعندالا!سلاميةوالمملكة

.أهالها.واالبلادفيهىانمملكة.وأما،ورجأل!اثحكومةعنعبار.ةهذه

:هـ"(أ1-ا!ا!ئيىع!رفى.-المأبمالمطلخععأة.

ة:الزكاةبقاب!عنعبارة(إ)!آال!نبىعصرمى41الدوثروةكالت

خاصةبهزاع-الناسقاالننمأئرافياعن:%مواوثمتاز.،هاشيةأوفيأوابلىمن

وبمببعينم،بالحمىعنهإ.يعبرون،ينةلم!اقر.نجا،بالمبقيغعفبهاتحابدم!كنانت

اعلثط(ا)ا!لنببى!يام!ميا؟موا.لطاوب!لص،بهيدمعمهانفدسمه)فك!(أااليئبىكان

وغيرهيا..وخيلابلبين4.ا.ا.ر.نحو

كمانواإ(النقدا"0المص!قةمالمنبهايلحق9سماالأموالهذهومن

الفقراء،.ولنخوهنم.اعالةواالزكاةننحصيلوعنلئ،غزوات!،.عملبىينفقون

:!!ll-111ألراثعمدلمذ0ا!النكاءعصر.

صر..الذهبىالاسملامعصرهوهذا:ا،زيدانج!ورجىا"قالثم

وا.لإببعنقمامةالعدلطلممنقعلىفيهجاريةمةالم!يوكانت.والدفسعؤىالهدل!

ال!ذىالعصروهو..اندنياولنبذألمدببئعدلىالحقيصعةا/و.الم!غسيرة

4هـلمةد!حادتهوكلما،عليهي!نسجونصوالاالمدمملموناتخيذه

اليه.المرج!عوحالميدهماطلبموا.الحقحبعافىةعق.فىول!ص

اثسدين.الراالخلفاءاخطواتعلىوالعسير.

وظيفدين:بيبنوالمج!،لالمرتباتقأ!نون.

سبل!-اب!الديووصعحعمرو.أيامفى.الأموالىكنرت.ولما:قالى...ثم.+ا

-الولاه-للعمالطابرو/انئاامرصبىالجئد.-وسمجلىلموالمخيرن!الدخلط
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إضياعااقتذاءالمدصلمينعليوحرم!.المالادحنارومنع!القضاة

المالبيتمنل!تدفععالال!وأرزاقأرز.اق!لأنارعةالمزاأووالزراعة

الرحيلتهبةعلىجنداييقواأنبذكأراد،وموالي!عبي!هبمالميحاتبى

و،القصف.المانزفيقعدهبمولاالزرحأتظاريميذههبملا

ثسناله.اسلامهقيالمالمنعندهكانماكلبكرأببىأنم!قوقد

لبستعينيتجرحانلأنه،المتجارةمناكتدورعبهماغيردرهيملألمفأربعون

نفمع!هعلىلينفقهالمعسلمينمالمنمعينامالالمهفرصواثبم"النفقةعلى

مصالح!هفيالنظر.عنبالتجارةيثسقغلهلئلا،وءياله

بدلأثمذهاويدفع،لهكانتأرضتباعأنأوصىلأجلهدفافلما

بهما.يكفنأنأوصىثوبانعندهوكان،اثمدم!ملمينمنيأخذهم!ما

أوركر.أنمنأشهروالمنزا.هةانزهدفىالمخطاببنعمروأخبار.

وألأسثهلاكوالزهدوالمتقوىا!لعدلطعلىأسدم!عهاانه:بمالأثفالويقالط

آنهلغرابتههبميإوقد،واحدرجلفىاجتماعههندرمما.المحقنصرةفي

التىالنننائجت!ف؟هـنااذابهالمتصديقعلينا!لهصهل،المبالغةق!بيلمن

ضهايكةى-النأ(إ-يخفىبطلهيبعممعلمبم!ا،المناقبتلكعلىترقبت

كماالمدينةفىالمالطتأبيهنحوتنصبالأموالجعلتالننىالمنتبىحتلك

هنهيأخذولا.إنببهيلضفتلاذلكمعوعمر،الميازيبمنالماءينصب

مالطالىاحتاجاذاوكأن.الأولمينالصحابةكيممائرلمنفدمطفرضهماالأ

علطئهمناي!اهلفيهحننىفماشقرضهالممالىبيتالمىجاءأتبهراف!وق

ب!صد.فيما

فبناساقلفتانيا":لابنهقالا!جلىابدهوولأحمم!طيعنولمصا

مال!يفلمفان،ولمدىمالمنفلترد،أللفاثمانينالمسملمين1مالبيعت

.مثععونرواناباسالمطلعامفىوزهده.سأ(الخطابآلطأ"فمالط

الزهدفىهغالمياكمانفقد،علىالاميامفىذلكنحوويقالى

سمبعةعلىفقعمحمه،إصبهأنا"مبنفالطخلافقهأيام!فىجاءه..هوالعدل

http://kotob.has.it



912-

الأسباعأمو.إءودعا،أجمم!جملى.سمب!عةفضنممه.رغبثمافيلهفوجدلم.أسمقم

...أولاايعطىلأي!لمينظربين!.فأقرح

قصبة.عيلىقصبةولا،لبنةعلىلبنةولا،آجرةيبنولبم

عمال!أن.والحقالعدلئأييدعا!البراثعمدينانخلذاءساعدوقد

..الافن!لابمفىالاعئقادوحسنالنقوىأهلمنأكرهبمكان

!بهدالكةنسهىفأطفد5

وأمنفج!ارةمالااكقسمدبهأخدعمالهاا!فكيانعمر:اق"يث!قالما"جورحون

غبنا.،ذليلىفىبرىلاو.هو،علدببهقاسمهلةالمفروضعطائهغيرآخرسبيل

العاص!ينوعمرو،الكوفةعلىعاطهوقاصىأبىبنبدمنغد.فع!كذلك

.المبحبرببئ.وجميرهبمهعيلىعاطههريبر؟وأيى..،مصرعللئضاهلنة

يضحنفيااهدازاخليفتهأى.راااذاالدامللأن،.ذلمكفىولا.غرابة

كانولموبه،.قانه..يفدذىالأمةمصلحةفىويستطلطتنىءكلمنشن!سط

بكونمبنالاإعمالهيولىلالهفسمهانخليفةأن-إعلىغالفا.لزأيه.ء.؟ذهدفي

ببففدهمإلعمالعملياشمدلهبكانففد.:عمروخصوصالمؤخلقنهزأيه.ءلئ

.1(ت!ةإلأقبنة.،..ويعزلم!"سنةفى

بنيزب!المختارإبوشمكافمعمرأيامفىالأهوازعمالجارولما

فىولممماهموالمقرىالرساتدونأهل.جامنأرباح!افيمها.بينضبطعن..بقصيدة

قائلأ:ربحوهمامقاس!علىعمروحرض،قصيدته

ذ!11-اؤكمداأهلنى-ففاسم!

بالمثسطرهنك-قاسمض!ان-نسيرصون

نميكننصكوئعلاكئ!ملأونزحفنىأحذل!مهـاأئئمظرسم!هكلأكامإب001مبعدشمو..

نمنفمالط-.،هؤلاءثناعترخى.اخوت!بعضقاسمويلك!نه،انيةمالب!المممة

المال!ببنئأعلىأحوك:.لهفقالط((ثسيئالكلم!ل.لم..ائىأفيفيل!عمر.أحدهم

.IV-16!لى2بالإلهحهلملأمىا!تهدنتاردج)1(.

الحكه(فىظام-9)
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ضهفأخذ،بهالمالط.نجقجريعطيكوهو)3!(!الأبلةالهـ)وجمدئسور

.آلافطأص!(عشرة

أصغ:عهـبنىفى.

منوكان.ه.لمساحةاعلىلؤخذالمخر.اج.كان:زيد(انأ"ا"جورجىقال

أتنوائببهيجبروبئماالأرضلأصحابيسشبقىأنالخراجشروط

يمممقأذنهن!001مرو"بنا.لملكعبدالمىكتبالمحجاجاأنبحهـىومما،والحوائج

منكإحرصالمأخوذدرهمكعلىتكقلاإ"فأجابهمن!المبقيةتلكاأخد!فى

.س!(+)4(ثعمحومابهايعقدونلحهـمالم!واأبقلمالمتروكدرهمكعلى

فييدإأنهعاويةأراد،الآموبببن1الىصرعلىالولايةانانقلتولمما

مصر!ميرإلمعاصبنعمرومولنىنورد،1الىمحفف،قيراطا.اهلخراجفى

علي!،أزيدكيف:الميهفكتب،قيراطاالمقبطمنأمرىءكلجملىفيدأدق

علي!)لأزيد!األاعهدهبمومئ

بنالملهعبيد.،"واليهزادالملكعبد!.بنهنمسامالني.انمفلتفلما

مثابىواالأعلمالسموادهمالمون.ببزالااوكا!نوا،ذلمكعلى:"الحبحاهبا

؟05المتنوخىزبدبنأسمامةيدعلىذلمكنحووحدثا"..".فحارب!

الخليفة.مبرضىبكنلمذلكإنعلى

يجرىأن،ب!رعافلهالىكتب4ذلكالملكعبد،بنهثعمامبلغف!لما

.الح!دإمنلأبدبب!فىوماائداهم!اعلىاننه.ارى

فقيهاوكان،ء99سننةالمعزببزعبدبنعمرالخلاكلةتولىوحين

بأسمائهاوجمنها،..المظالمبابطالالعمالالىا"هـهأوإ"أ!ءدر،من!مفا

،المضياعااقننوفدلأهلهوكان.المنابرعليإ"على،.لمسنإبطلىولمضصملة)5"

.بلدةاهسمأالابل!ة)112

.085Tصالبلافيرىءن7؟ص2بالاهسلامىأالثهدنتمار!خ)3(

0 4) Uلأا3صالسلطافيةا،حكنام1فنىوالماوردى24صالللمعابقالمرجع

.9؟صه.ب:يرافيإأبنوأ،366ص3بتاردنجهفىى.الطبر)5!
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وإعلن،لللناسىبابهففتمح،حقبغيرالمذمةأهلمقمنهاكنيراوإخذوا

النصارىوفي!المظلبىمونفأتاه."ف!ليأننهظلامةلهكانتمنأن"

وكان...مالهاخننلاس!يبنمتكىمنومذهم،وغيرهمالىوالمواوالي!هـد

.عمهه.أب!ناء!واخونةأو"إبنهعلىإلأحكمطنهـلووالعد!بالحقين!بركأ!

أطىأن:مزاحملمولاهاياهزيزعبدبقعمروقافي:الأثيرابننفال

ه!تقدوافى،ب!ح!نوفيهأنالم!ولا،.آخ!هأنلىيكنلمماأقطعوفى

أكلهموقالدموعهفجوتأبول!(كتص!ثحفكيف؟قال.أرءبابهعلىبرده

المفه.اليى

."امممظا"وسفاها!أولادهمأعمامهأموالواأتث

فاطمةعصةالمىمصصواسملطائ!عفىخاموأذلكأهلهاأىراندلمما

رحمة،ء!طآاهحمدابعنآالملنهان:لهافقال!فأنتهإيهااوثسدوهاقمرلوابنت

.(A)ك!افةاللناس!الىعذابايبعثهولم

أرلعملىقد-خراسمانعامل-الحكمىالملهجمدبناللحبراحوزإن

منورجلاالعربمنرجملين:وفدااللشع!امفىفيالمعزعبدبنعمرالى

ا!لبىفد؟مقأهتاأما:عمر41ورلقالىم!لساكتلموإلىواالعربياتفؤذلم"الىاإو

عثمرون..المؤمنينأميريا:فقالط؟الكلاممنيمنعكفما:قىالط.بلى:قال!

أهلمنألسلمواقدوصنل!،رزقيولاعطاءبلايعزونالمواللىفنألمفا

:في!ولمنبر!ناعلىيقومجافعصبىأميرناوا،بالخراجيؤخذون،ال!مة

مائةمنا!لىأحباقومىمنلمرجلاللهوا،عصبىاليوموأنا!كأبدأأتالتكم

بادخنلم!لقدلمجاجالحىلصيوفمنسميفبمع!دوهو.غيرهممن

.ا!احدوانو

منالهظرا"الجراحالىوكتب،يوفدأقبمنا!/أحر:علمرفقالا

الماله،وتدسارعواالاسلامفىانناس!فرغبإلمأالجزيةفضععنهضللىصماى

امجزيةاجم!!نفوراالاسملامالىلممارعواقداللنالهسان،"للحبرا!!طظن!

.؟16ءص4ب:11،ثيرابنتاروض!61(
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م!رود!بعثالملهان)):فأجابه،بذلكعمرالىفكنبنما!بالخمذإنفامننحمثهم

.1،)7(خاتنايب!عثهولم.دابم!

ءاى،نهلىو.شريحبنحيانصرعلىعاطمهمعذلمكنحوعمر.وكل!ل!

..الآخرينااعمانهذلك

قائلا:هذاعلىا"زيدانجورجبى("غبثم

كماناسهدإببم!قامالقىالأسالسبةالمقواعدأنققحرممماورترى"

بإ!.تا.*ث3نطاخقتإالمقواعدهذهنظببقولمكن،والرفقالانصهاماإ"محأتدعو

.((1)8شئوذ!ايذنولونالذين

بالتحليلتاولمهاكماومقدارهاوتاريخهاالمجزيةالىعرخ!ثم

طلىولمم!د،دذ*الامسلاملهظامجلالفيهاتراىبصورةكوماسالممعمشئضق

.والوومفارسفىمدهيتينأضخمعليهاقاصاالؤ!الذظمكلى

51.يلىفيمابأقلام!انعرضها

ن!*كغ
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الإسمدمفىا!زية

ا!ها:وضداالجزيةناريخ.

.الإسلاممحدثاتمنليعستوالجزية:زبدان")9(أ"ج!هـربجىقال

أعىأثيناب!نانوضعمهاوقد،القديمإتص!ناعلاأولمنقديمةهىلجا

الميلافى،قبلالخاصالقرنحوالىالصغرىاس!يا!احلسكمان

ا!لفرس!،أعمالىمنيوضثفوفببني!ة،الفينيقيينهجفاتمن!!ابق!مقابل

.الرؤوس0حمايةمقابلفىالمالدفحاللدممواحلتلكسكانءا!فهان

أكنووكانتهماأخضعوهاالتىالأممعلىالمجزيةوض!عواوالرومان

غاليافتحيوا!االمرومانفان،بعدئ!المسلمونوفمعهمماكثيرا

بينهامقدارهايحتتلف!جزبةاهلهااأمقوا!!كلعلىوف.حزا"وررند-ما"

..((المسلمينيةبزاأفمعافذ!هـلمصب!عةأ!أا،فةالد-5جمنببكافىأ5وج!نيهـاكتط9

وخدهه!.عبيدهمو!كلنءنهـم،الأثمعرافءتوخذكانت

أوردهماذلمكويؤيد.رداياهممنالجزيةببجبونأيضاإكأرس!ان13و

والجند.الخراجفىألهوث!رهراناكدصرىفعلهعماحلامهفىالأثيرابن

و.الجندالمبيوتاتأهلطواالعظماء1ماخلاانلجزيةالناررلىاألمزمواوا.)):!ال

غصراثن!،قدرهعلىالهعمعيانكل.الملكتدفةفىومنالكئأبواازبةإ!وا

دراهمهو:أربعة،دراهمولعيعتة،دراهموثماذية،درهما

،الالآحوا1بحسبيقف!رهاالنبىكانلفقدالاسملامفىالجزيةأماا"

صالحفلمامموأعدائ!المدمعلمينبينيقعكانالمذىالتر.اضىضنضىوعللى

حلةألفوا،صفرفى)011(حلةأالفامقداوهاجزيةعلىااض!عواتونبر.انأهل

أذرحأهلوصالحلمدرهماأربعوثوالأوقية.أوقيةاحلةكلثمنرجبفى

.؟28،؟7؟صالالهم!لملأ"ىالفنهدنختارب.)9(.

ملستصمملاءانالنعزدانأوزاا!توزنأئخلة:!ؤتلل!ثينحمىوقال)001(

.نبرانفى
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وغزوهمأخئنمابهمربععلىضناهلى11وصالح،رجلبهكلدينارمائةعلى

اللعربجزيرةبمهودمنغيرهبماوصبالح.وئفارهمودروع!وكراد!

!لممأ.بكر/أبىإمأاآخرا!لىتعبونفيا!لجزببةالتزاوما.ذلكذحوعلى

يأمرهيم..إلمجئد.الى..أفؤاةكنتضداراهاعنالمائؤحوكلرتعمرنؤلى

أهلعلىيج!لوهاو.أن،الموسىعيليهجرننهمنكلعلىاللجزبةيضربواأن

وعاببهـم،دهاقيرأربعةاهبال!تأهلوغلى،در!ن!اأرب!عينربب!حكل:المحئضهة

زيقأأقدميناطوثكتنه،حفطةمدانوالزيتالمحفطةمق"لمينالمدهأرزاقمن

باعقبا!فتعينتيت!عدلتث!"والجزببرة(اللشامفىالمدسانلمكل،ثع!ص!

ذدفعدرهما48الضنىالظاهر.عملىفوض!وام!وضدرق!ماللناسدرجات

.كل،درهمأ24الحالطأوسطاوعلى،شهر!طةىاهمدرا4-أفعساطنا

تنىءبؤ!ذول!.در!!ثحبصكل،دز!ا12الىنمفبروعلى،درا!انثصص

الذببنا!لرهالانمنولأ،المباه!اتي!هل!هنولا،و.الصبيانالمنلصعاءمن

4تباتنماعلببهاإبزيةاثصروطغدتالت!كداللبالا،الثاس!بخالطونلا

اللقيبطيدفعأنع!لىالعاصبنعمرومعمصرصملحعهقدكما.تا!

وعلي!،إلحلممن!لهلخممنووضيع!شريف!نانعس!عندينارين

./أيامثلاثةالمسلمينمقعلي!يينزلمنا!ءافة

اطاساأ!دىكلىبيقىماباعانبارالجزيةيفتدرونكالحوا.ماوكليرا

.بالعرأقالجزيرةالأهلوقعكما.نفقات!بععددخ!ل!من

ا!عدية:مقداو.

المتىالمجمزيةضعععا!يرتكنولمما":ا)11(نؤماسوقدال

بعضفىومالكحنيفةأبوبلتفقولم.ص!اثدلةالأيبلمونالفاتحونمرض!

الأهضية.منكبيرةدرجةالىتصلبلاالتىالففاصإلي

الخراج.كتابمناستقاينا.هاالمئنئ.ال!اليةالمدلومات0منهـتحذوفد

-908..م-786ا)الرثسهيدهارون!لطلبتلبيهيولعمفأبووضعهالذى

،عليهاسمارالمتىالطويقةعامبوجهلنايمنلفىلبلا(!39!-017

.!7صأرنولد.و.!توماسىألاله!ملامالىالدعوة)11(
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الموسرعلىةكات.المعباس!يةالمدولةع!فئاعلخرااججعفىالممسلمون

يؤخذبينما،دراه!ا24الوسطوعلى،درهما48انلمسنةفىيدفعأن

ببهماوىهوالدرهمإ)،در!ا12بمدهالمعاملىكألمحراثذلكدونممن

ضلطهن!قبلبعرخ!جاءوأن11و(نثريياملب!ما21أو،ننهربيابند-ات

ا!لنفد،فنبدلامن!نفبلىكاندتطالابرحتى،والخاحو.الدتجمارةالدواب

صتة.ولاخمراولاتنزببرلن!5يؤخذولا

الجزية:فوضنمنألضض.

علىالضريبةهذهفرض!منالغرضيكنولمأ":توماسقالئم

العقابخا،1لم!لوانمنلمولها،المظنءلمىالباحثينب!عضيري!ناكماالمسيحيين

الذمة-يهلىس!ائرمعيؤدوههيااكانلواوانما!الاسعلامفبولعنلاضناع!

وبينببن!ديانات!تحولىكانتالذببناالدولة.0رعاب!"تالمدم!لمينغيروءم

المدمعلمين.سيمبيىفل!كقلقها.اللتىا!لحماببةضابلفى-الجباثم!فىالخدمةا

ادفعواانماأن!صراحةذكرواعليبهالمتفقالم!ال!المحيرةأهلقدمولما

المدم!لمينفنالبغىاوأفيرهميمنمعونااأبئا"ثسيطةعلىالاجزبةخده

أاهالىبمعض!هحأبرمطاللننىأ،إلمعأهدةفىخالمدس!جلوكذلمك!كا:عيرهم

ويمكن.بفلاوالاالجزببةفلفاضعناجفان":قولهطحيرةالمجاورةالمدن

الج!ادثةتلكفنالشرطبهداالصريحالمدسلميناغر.اما0مدىعلىالحكم

جيثمعامرقلطاطوراالاصراحثسمدلما،!راللخليفة.حكمفىوقعتالقى

-حدثلمعانعفجه-المدم!ملمينعلىامالمزكانالمعم!ملميناتقاوالصد!،خما

عبيدهأبوجمبمفلفا،ب!أحدفعتهالعنىالم!عركةإفىئنم!ماط!كأيركزواأن

حكافها--.ا!لشامفىالمفتوحهالمدنعمالطالى1كتب،بذإكالمد"ملمينقأئد

الىوكلب..ألمدبئهذهمبنابجزيةفنجبى!غادلب!يردوابأنيأمرهم

منلنأجمعمابلغمنألإنهأصيالمكمعليبكمرددناان!ا.،:يقولأاساللنا

ا،دلكإغلى!نقدرل!وانانصعكمأنهعلينااشترظتمقدو.انكم.الجموع

بيننأكبناومالمالمنع!رط.علىلكغونحن،ضكمأحذفاعليكمرددتاوقد

اللذولة.ماالط..فنطائ!ةصالغردتوبذللقا؟علي!انلللهئصرئأانوجئكغ

http://kotob.has.it



-36-1

ونمبركبمعلينما4الاردكم.:وقالوالمعمملمبنا!لرؤساءبالبركةبيونلمعهادافإ

وأختذوا.تتميئاعلينا*يردوالممهمكئانو!انحلو-الروم!لى-.أىءلي!

!ر.لمنابقىننىءكى

،الجزية؟فرفتم!على.

من..اللذكور.مقايلالمفادرببنالم!جزية..علئ00فرضت:توماسقالثم

شمن،!عماهينكانوالوبأدائهايطالبونكا!نواالتىالىهسكريةا،تإمة

اذا.هميد.؟..الضريية.مبن.:أذاءتعفىكانتممسيحيهجماعهأىأنالواف-ح

اللعنرو!-ذاءإىحالط11وكان،الاس!ملامىالم!جيفم!خدمةف!دخلتما

انطاكية،بجوارنقبم.كنانتمسيحيهقبيلةوهى،اجمةالجرأقبببلةمع

-،اي!إمصأمىمعهـمففأفلوأن،ل!عوفانكونأنوفنعم!تالمدمملمينل!،المت

الهدفعتولما،الغنائممننصبيهاتعطىوأن،بالجزيةوخذألاشريطةعلى

حءإورلفاهـ-ذاضلأبربم!22مىفارلص.شمالىاللىملاهيةالالهالحنؤح

أفىاء،ق!أع!يلت،البلادهيذهحدودعلىلهثيمالتىالثبائلطاحدى

منللاعفاء-بلاتثسبيهةل!مثاةو!نجد.العسكريةالخدمةهقابلالإزية

الأمممنيلأو،الجيشبىمىعطواالذببنالممععببحبينح!اللةمى-الليجزية

ول!ع،ول(*31"،)م!نجاوياأهلبهعونملما.:ثلكضال،اللتركىالحبمظل!مى

علىلحببةالمضهذهأءأدامناأغوااالذينإلمبافياضيحىمنبماعةوهيم

حبال!علىالمدروبلحراسةالمدم!ملحينالرجالمنجماعةيقدم!واأنثحريظة

(،thaeronأى"،!Geraneaكؤرلهثه،نجليجالىتؤدىكانلت"الذق

لاصصللاخ،المنزكىالجيثمننلمفدمةزوئعااستحدفواالذبنالمدسميحييونوكان

من-هبايبطا!مدحو،المخر.اض!أداءا.منأعو،1قد،الجلم!مور0و.أقاهةألأطرفي

كا.!3ءلاجمر!أهالىيدمعلموكذلك،الضرائديهجايعمنمعئاهلمالأرص

من.!فرقةم!ابلها.روىفدميههـاو"ائماللسلطانفباثعنرةصرائباد.يحيون

ا!الما.،!بئأمن!عليهـميئعوكائيالنزبرالأسعطوليرجالطل!ثسبدمنأ100502

المئأحية.!للقفى

.ي!لق؟المذ!نالجنوببةرومانياأهالىإلضريبةمنأيضا..أعى!رقد
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جممئا!ش.مقهياماعئصرايؤلمفوقا.ؤكنائو،(ك!اه!ةث!م!ول-أا.زما!د!!لى.))غقي!

لموببوناثم،ء..ا.لميردي!17،،01،القرنبماط01خلاننإلنركعئاالجج!.فى.الم!وة

افب4الؤ.الجبالإ.قىحؤملكالهدطألبائببةا3.فررابب!كعية"..!بخبلةو!بم"كر!،،إةكأأكلأ"

مةمر.يصدم!!اآنطةسحرعكلىة!لكوكا.ن(،ز؟!!برإء3،،)ابهمكيدار.نرنييعمالى

ع!لىا!لرؤوبمبىحزبمهله!دررنلم!ذاثهـ!البروجوبئلك،الحيوبزءنمجميلخة.مى

بما.ء4!بانفدمهطئطايمدث*النني.إلمفئاطثبجميلنىاأنففيمو2الذيقالاءشبتئمبار.ي

عايف!فامالالئئافيمنلوعو!ىءمعمصببنطئؤهاس.بلبن!ورماs،إلتسربط

إدولةإل!ىثتمائعهكانثوفد،المثىئهالىالنبعبرلاصاهل!و!رويلأءكلد.ة

كا!بمهـ!.ايا!ين!طىمفرريمكما،.الميلادى.افيولالفودئ!مث!دال!ومإببثي

41اصادومدموهلمائظراا"لمديئهئلك.مى4سدالبارمسملودعاتحرأله-4!ى

.ماتتإولن

4إدأ*لهمهكرباللخرمةفنالمصريونإغلاح!ناأعفىأخوىاجهةومق

عليالجعزيةوفرضت،الاسه-لامعياىكانوأأن!منارغماعلى

املدمميحيين.طإىفوضتكنفاذلملقلهظيرفى-الضريعة-

ن5".ؤتذ!ىببلهوكان،ايلصدبإقوالمطنعسساءمنتجبىلاهـيئهالضوكالحت

الذىايلفاذىوالقنع!دبخممعليهيتصمدقالذىالمسسكينالمجزيةاءإأ

يربىلاالمذىوالمريضوالأعرجالأع!ثأىكأصهأكما،العملببسنظيحلا

،ال؟له"إر%ص!حابمنكاناذااالا،عت!أ4طى!المغلوب،ثه"ءاوه

كالحوااذاالاصوأفيموأهل،ا!لدياراتفىالذببئإزرهبوناأكأىهـا3و

كانأواالمعصا1عاىنقادرينكانوافان،المولسرينصدقاتءإىب!يثهمون

الحنناببتحريميول!!فأبيووأوصى،العجزيةمن!اأخذتوبفمهاوغن!لهـيم

.أللجزية)كي!يدتعلالمنا.!بدنى

المدمملمينغيرعملىتضسبوالجزية1":ؤيداز،.)**(رجىجهوارقول

المسامينغيرمأنالجؤيةونقبلى"..عنهدهمقطتأدسلمافمن.فقط

07ص:فدولهالأبىجا!خو،1)ا*! - Ikة

.2/!؟؟:ألاور-لملأ!م!صطأرذ:*دتخ9تار)صلاصلا(
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نحهؤلاء،المرتدينمنأوالأوثانعبدة.المعربمنكانوااذاالا.كانواأيأ

والمجوسوالاله!دإلثصارى.أمالمالدمميفالاسلامهـأوالاض!يقبللا

المدمميف.أوال!بزيةادأوالاسمكمض!فيقبلانلعجمفنالأوئانوعب+بئ

جزيرةمنا!لوثنيهفأباد.ألعربأأمةنؤجايمسدذللأمنالمقصدوا

النضار.ىمنفببهاباقياكانمنأخرج!رلاتولمىدولم!ا.حبإتهفىالعرب

منالحلمبلغمنعلىالاتوضحلاالمجزيةان:قلناوقد.والي!د

الىيدعىلااروحهاداأنأى..ا!ال!منبدذأنهاذلكومصنى،ا!اصحاء

ال!عنمانيةالمملكةنصارىيدفعهكانفاإلقبيلطهمذامقوبثممبهها.ا.ققالط

فىتدفعوكانلت!،المذسقوراعرنقبل!الصمكريةباالمعروفةالضربيةمن

المخدمة.منالنصارىاءنماءضابل
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المألى:بيدظمقو.

الحكم/نظمفىالتقدمظواهرمنظاهرةالمالبيتوجيودان

:121(ففالءدتزتناولهاوقد

انهجرىالر.اببمالقرنفىومصعرالمتنسام!فىالممالطبيتوكاق"

أسماطين،علىهحموالةمرقفهعةقبةتنمبهو!هو،المجامعبالم!مهجديقوم

المخثسب،منقنطرةعلىإيهاوانص!ود،وأقفالطحدبدبابالمعال!ولبيت

حقىالمدمسجدمنكلهمالمناسأخرجا(الآخرةأ!ااالهثساءصليتطواذا

فيه.الم!لىلموجودوذللكابهأبوأغلقتاثملمأح!ىفببهببقىلا

المتنسهإمببة%والمصرببةا(لرس!ممنه!ذاه!:تءماثطأنهتيمذلهو."

!ل!ثم؟الصورة1هعدهعلىتخفظالمكنيسةا!ةخزا!انتوهك!قديما

لأدولة،خزالمةالالببزنطىواللحصرالقديما!عصرفىالأكلذبسس!ةكالهت

فقط!اهعبدالا

الأراضى)14(تضمينكانهال!رىا!لرابحالقرنحذ!لأنههلاحظ

عاىينادىفكانلسنينأريعكل.الجامحالمدسمجد!ىبجوىبمصرلمعست!غلبهيا

وكقابه،مصراجخراضؤلمىأمامعمووجاهعور!صىفيقاتصفقاتالمبلاد

.151(المقربزىببقول!اقدبمأالمصريينداداتصنعادةوهـذه

:ال!رىالرابعال!نفىافالىشطانواد.

ببردماعلى01د01بقدهىالمطلبيتديوانمشرمه:صنزادمقالط

المنفقاتوجوهمنذإكمنيخرجومأالأموال"نالم!ال!ب:.تعلى

--

.1215صاتالهجرىالر.ابعالقرنفىساو"؟4الالىائحضارة1.()؟

.المفرب!مااالةاهـإىاال!ثى-،ء1!)13

للدولةاهحدداهب.خنثااجها!شمنيىسمددلمنالأر"!لىعطاءا:القصسلين(41)

العمامة.الخدماتور،ء،-بئإتحصب!أوننهقاتالمجبئزحهميلع!م!سئولوهو

،.ده2صاب:للهنظر!زىأخططاا)15(
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الحته!اث!اقإل،مالحم!فببهاالمتىالكتببهتمرأناويجب،والاطلان!ات

صاحبالمىالنافذةالمثنفسعسائروكذلك،فببهلتثبت،دواوسببنهاالى

بالأمو.الط.بالمطالبةالدواوينجميحمقالم!الطب"ب

وألاطلاق!اتوالصكاكالفئفاعدل!علافةأنالم!يواهذالصاحب4.كونوا-

ويطدا!لبونها.اغولنهاويروخففاؤهزيرالبتنحضدها

المالطبيتصهإحبب!المب!ةأمرصدرم269-!314عام!وفى

معرت"لببميمقطببحلم!وزبوألس!وع.ا!فىالروزناجاتبنقيماببمادبالصإ

إ!أان!رفعلمالحنتمةعملتا!اصمالولهوكان،بقىوم!اقبضوماحلما

(.)60إلمان!إمنإف-فاورىالاالأول!التهف-كارعقالدبوأن

الأ"مبوعيية:الراحمة.

الخلافةدارث!ىإروواويقاتغاكألأانتالمننحنذرعه!وم!ىا":فالىثم

(م209-928398!--927ا)لمقلنذراأمروقدلمإثلاثاءوأالمجمعةيه!مى

كان-معلمه-مؤدبهلأنيحبهكانو.حملاةيومالجم!د"وملأنيربذلك

إىاالأسصبوعوسطفىيحتادجون.المناسولأنم!اس!كئنهءقفيهيصرفه

.(17)"يخحممهـمبما4؟شاغ!اوراه!أمورو!والنظراحةالمر

***

.:المدا!ببةاالمممحبيلات.

بجاصةإتن!رقدقيإاللغات.ألشأذ-ءببتزآدمالألهه!ذأذ!الط

والمواصفاتالدفاذوأس!مماءأرز!ىالخولممنابينقد:)18!بد-ويدمسرابالط

منها:..الهـجوىالرأبحالقرنفىبخر،اسمانواوين1aافىالمسقعملة

.6؟اصاباوهـجرىا%رابحأقرنافىالالهسلاميةالر!-،رفى10()\

.431لما:إلممابقاالمربع!171

18ا-ه81صابا!هبرىابخعأراالقونفى01،سملاجة،الحضارة!)18

.هـودذأ:وإت!ادىا!بدمر"!قشجهة
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وتبتىاليهببرجحالذىأصلهاهوو:اخراجاقاتون-ا

علببههالجباية

وا!ط(ا!ا!الببتإ)اندممانعلىمااليهوينقل:الأوراج-2

..جم!يهماببمصوفىاأنا!لىأخرىابعددذ*4يؤديهمافيه

فإيهبكقبلأنه،ا!لببومحئأبوممعناه(الببني!ةا)الرهـزنامج-3

51ذ!لكغيراأوأو.نفقعةاستخواجمىنببزم!طي!جوىما

الجهبفتيرفعه!اقابواهـى(انلشم!رىالمالىالمتقرير11اخمف"ا-4

يختنم!كأفالحاحمص!واو.النفقعاتوالجملبالالهمتخراجشمص!فى

به.الثس!

حكلتعصل(السفؤىالمن!لمبىاالتق!ريرت)الج!امعع0الخففة-5

كذدلك.له-نة

يحملمسواد3لأنهمما!نظامءههناها،كارسية،فظة:ا/لتأريج-6

نجملهاهلعلمببحقاجأبوابال!ع!ةللعقد

اهبالأبو..تابليأنيهاالا.بالمتأريجتنمبهةوهى:البريضة-7

بابين،منالأكثرمنالأقلفببن!بينهامافضلب*لمأنالمىيحتاج

نأ!مثليلأحبلهالمبريضمةتعم!الذىوهيو،ثانكبابفىيفضلماوتهـفءع

الاستخراجبنقصالأحوالأكثراففى.اجوالالمسقخرللأصل44عريفتعط

،.أبوابثلاثةالمعريضةسمطور.منالأولىالعع!طر!!!بلموضع"الأ!،لعن

بين!اهمالفضلىو.المثاك،اجلللامسننحرااثانى.او،لاؤصلطأحداهما

بماالمؤدىاالمخازن4أ.الجهذبيذلمهاحجة:المبر.اءة-8

.4البيؤدببه

منفبراغهعنذال!عافليوفعهجإمعحدمماب:المجماد4واأفقةالموا-9

،أب"!اافعوالمرفون!اللرابينباتفاقيوفحلم-فامواثفةيسمىولاممالمعماط

..خأنسبةسمىنقصيلإتهعلىألاخرااةقظيو!ن.دونأح!همابهاتفيردفان

*،*املا
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وتق!هاايزا!ية

:إ(19مينزادم!نال

ىتالدفانرنقدمممكالهتمانحوعلىانلعامةالمببزانيةن!سمكأنت

وكحفلك.ال!نفقاتوباب،المدلخطأوا،اجالاستخرابابا!لىاجالمخرااويندوا

حواجمفاديروكانلت.والحادثةاللراتبة.ا!لنفقاتالىاالدنفقماتبمابيقد"م

عدامحتىأفحينعلىعيناقذكروايرانوفارسىوخوزستانالعراق

وهذا،بالذهبالقي!ةجانبالىالم!نوعيذكركانما873=ء06ا2

الاسلامية.1المطكةتنرقفىالمالىالنظامفىنقدمعلىيدلط

بالعينيحدمههبهالراجفكاناقوالعرابانلتنماميتعلقفيماأما

.!ؤالحئطةالثعععيرمنيذكرمامنلطإ)!المئوح

علىالقضاء.اشأنهامنا!لتىالدمميطروهىانلصلةسيطرةوكانت

قي!صهاع!لىصوقفةالأفممبإء.قيمةوجعلالمتدرجةالأخرىالضببمسا!ئر

."نقرضالقىانتنمخليةالرمزيةالمضرائلبهمنكفيرزوالفىسعبباالذقدية

ايلضسريية."فىالحقنفريزلمجرد

الحصمورور!المضرائبدفاقرجعلتالقىهىا!ضرائدبااوهذه

اهب!.ءالأبواكفيرةالأورؤببةالوسمطى

(،اسبدجاب)"مدي!نةعن.ذكرماالاالمضر%ئبهذهأمتلةامننجدولا

دوانيقأربعةحؤ"اجهاأنامنثعرقاالاسلاصةالمملكةحدودأقصىعيلى

.3()اللااايامغعامكلالدمملطانالىتب!عثو!نسمة

***

186-18صهبااألهجرىابع.الرالقرنفىايلأهممدجةالحضارةا(1)9

معجمفىيعلاؤت!دؤيك-.؟3ص!للهقدممىالدقاالمما!مأحسناا)02

.ث+أأته:لقولحيخاالكلامهسذا!"ايلأورأوبالطبعةمن2!؟صابالبلدات

لأذ!ها"/الهسبدجاب"الاعلييالاخراجثدةالفهو1ور)1ءبهـاول!بخو.اسانيكن

ث!منفىاجها1خرأهلهاليضرمطإحراجاهنتنعفىفمكاقت،.عظيياذفراكانت

.11،رضبتلكالمقمامعلىوممعونهالمسلاح
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:المالبيتدموأر.

لمالمخرااج:مصأدرعدةا!لخزانةلدخلهكان:!جروينباوبمقال

ه!المذمةد!هل!رؤوسوضريية،والجزية،والزكاة،واللغندائم،والعنسور

المعزولينالحكامأفوألمنيصادرلماديوانظص:اثسدينالراعهدبعدثم

كثيراالقول!صذاصبزفصلولمقد2()االمكوسوظصت،وأضماوةم

.المهج!رىإرابعاالثرنفىالاسلإجةإحضارةا1))كائابهفىفقال

.:.لمأ)!م("الثامنبمالف!ل-

الاسسلاميةالصرائدبطالاكلهاالاسعلاصةالدولمةفىقكنو!م

ودص:الخالصسة

.و.النصمارىالمي!دمن.الذمةأيرؤوسضرببة-ا

علىفمعمبهلفهدوكانت،المعمملمينعلىالمغروضةالمزكاة-2

والأرخ!لموالممستغلات،الأرحماءإخبورثممأنثسمأمها،النسصرأساس

الضرائبهذهوكاندت،المشاهراتعلىبجرىماوسائر.،المقطعة

بخمهببعملاللالىإلتقويبموكان،الهلاليبما/الليععنةبحمععبتجرىالثسعصية

فىالأر.اضىأماالمزر.اعة:علىاصحماداهايقلهالتىالكبيرةالمدنفىالوافعفى

وإوقناتالزارعحالمعالضرائلبهثظابميقمفمىأنامنبديكنف!لمالمزراجمبما

1،والحصعادالمغرسى 51Lالمثسصسية.المسنةطقاالسيرفنبدلكنلمف

فكان،المفطعةالأرخبىصاحببدفحهأنهجبالحفىالمخرااج-3

لمه.والمقطعالحكومةبين،خاصباتفاقببإد

الدم!ملطدانية.الضبإح-4

المجاهليةدفائهنكه.المدفونوالممالو.ألمركازالمعادقأخماس-5

الح!لية.واالعنبرضلفنهوببعمتخرجبهيقذفمماانبحرشيهوخممس

..؟7.-602ا.لم:لجروينباومألاسملاميةاالحضارةا.)21(

.187ص؟بو؟/186وبعدهاوما1/181:مإتز)22(
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الأموالمنابلمبموحهلىمنيوخذوما.المصبدمقالأباقثمأن.ا6-3

..يس!حفهاصبطاأط!!أكب!بأد!-لم.ااذوافيضعه

وكان،أرثا.\"له!.ويخنلفولآببمولمامقموارين!مندؤحندما-ل!..

ممكلنروىبما!عفلأودطأ"انمنسلمينخهميراهمنالا"ا.لم!الطلمبيثيؤ!دلا

0،1المدمملنييرت.لاأسكأمزاا.،!و)أن3اثعوير!..الا،لاالمسلبمأنامنامدلمطاالئبى

8"...!:.أمكا!طقينأهلىاي!وال!ث!لاا!نهوا

***..

ب؟؟!*:الإ!مملابمفىألخراجطظأبمايهيذمب!رادما.

يئلغقنحيفاالأداريألمعسلميننظامبهإخئف!ومما":صبرادمفنطل

للدولمة.خزائنمقاممتقوكانلتطلايالتالميمافىالخراجاوبندواأنبالمال

ثم،اظانجند."وأسياتاتبة/إنلرالذ!قالنط.الخزتاجفآل...لحفسيلؤفى!*منفحالهت

ء.اللشلإبم-.يمديئهإعابم.إالمال!..بببثالئيثينلتى.ما:ببح!نم!

*انلخلافة.:ؤخا.جائها.بذ-ار.الا-0لعلىلا.؟كا.نئمابعدادائهحز!انوالذللك."ا.

يحدممنن..زلنغ.كان"-لأئهب!ذادهمنالشرمىوبالمجزءالدوا!وبناوبتنمئبوت

نختثدبميةا0د"أ.بحد.ه!وبى.لمنغر!الحلب!نلجاااما.ا.ت،فةئااارل!تابعانا-ص!خأ

!ة.""-\."-.!..41؟بمبادؤرياءهالةمناغجزفكان

اصلا.ص!*

،.!./*.:الأفظنثناع

..صرباكله!لإسملإصد؟ا"ئمملكةمى.*ان!لافطاااءلقوكا:1"-:25(1مبز(نمإد-ل!.فا.

ب!االمعسدو!عاى،خيريبطو،1أنلفئز!دم!*.لافطاعاوا.الأوصبىروالط!!ر.وبمن

!ف9تالعو.اأييةد5امبن،1.إ"ل!إئغفأما:يوسمفاعبوويقولى،قديممه%الثط

فكان.إ،حربإ!مأت"فى.ا!ديدمييكقلمممااربذ4ومرأكدصرياكانما

يبه!نمط؟إتربري.ايكعبه!أبئ،بف73؟صبي!..بللىعربرفي.ا"لخ!ظطين.)23!

.نهو.أبىابت4أظعال!-!نأو!ل!ب!ااؤ9با-!ةأالعاتض-ثالمؤمنينأمير1ارأخباكتاب

.،--...!2/018:وجقز

.091ص."2ج!.أهجرىاالهع.الراأ.القرنفى،ا.لإسملاميه.الحضارة؟!)؟

ة187ص؟ب.ا!سابقالمرجع251(0
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يضلكهالااإتى01والأرض!إحكومةاأرض.وكانت.،رومارزيمانظامياألاقطابم

التنمعب.أفرادالىالاقطحنظامبحدصعب!ق!فلتقلأحد

يحددفكانالمقطعةالأرضصاحبي!فعهأنيجبالذىالخراج.أءا

هذهوكاندت.إمتنراالفض!اءعندوهو..الحكاومةوبينبينهخاصباتفاق

أصحابهامصادرةبدم!ببوذأكلمالمححومةالىدائماذخودالمقطعةالإرض

المباهظة.المضسائببدمعببابا!اخراهذيخونماوكثيرا.إضرابهاأخظراأو

الضية:الأراضى.

:أضربسمقةالعثصروأرضو

مثلطأيديهمفىوهى.أهلهاعأيها"اسبلمالننىالأرضون-ا

والطائف.والمدينةالببعن

لأحدملكلاالتىالمواتالأرض!منالمسلمونيسعتحقهما-3

فيهما.

المدمملمين.بعضالأئمةيقطعهما-3

العنوةأرخ!منالاماميقسمهممالملصسلمينملكألحضلما-4

المسلمين.منعليهاأوجفمنبين

أصفاهاالتىالصفايامناحلسلمينإبدفى!"!ارما-5

وخاصقه.آلهولكلرىكانماوهبىالمسلمينأرخ!امنا!لخطاببنعمر

)6"بمقطفهمنيدفىأرضيكنحصلمقالعدوعنهجلاما-06

قائم.أخرديوانجانبالىوكمان،المثغور،ضلىالمدمعلمينمنبهأقاموا

.ا!ضبإحد.يوانيسهمىبذالننه

المثعراوع!ة:فيالصرأئب.

الث!عرعيةالمضزأئبعنرادماكأيضنرونالمسلمينفقفاءوكانا،

نية.قاذوغيرضرائب-الح!فةاأهل!4وجزب،والزكاة،الأرض!عفصروهى-

..."فيولحمعكنأقايم:قطن)6؟(

الحكبم(ثظام-1011)
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وجبايةبم!ةالمكدس"عببمىبنعلىا"انلنقىالوزيرأبطلولمذلك

الطابأمرالحاكمالخليفةنجدأيضااالسببوإهذابم)!21ربإسةبديمارإخمورا

جيمببعقطالأولىالاسعلامأصولىإىايرجعأنأرادحينماصرهفى

..أ(بهاالعادةجرتالمتىوالمكوسالمرسوم

الأولمىالاسعلاميةالاد"ارةيعتبرونالذينالاسلاصونوالمؤرخون

مصرخراجولمىالمذى:"المدبرابنإ"يصفوقالتشريمعةهعتتمثمىالقنىهى

منأوللأنه،،!الكئابتنمياطين"منبأنهومائتينخصعممينسنةبعد

بمصر.المخرانسموىمالاأحدث

ارةالموزانطدالذىنسطورس!بنعييمىان:س!عيدبنبجيىوقال

،جائرةو!وسارسوماأحدنتطاال!رىالمرابعالمقرنه/أواخرقوبب!مصر

ضله.نصرانىوهولعببسىمعاصرمو.أطنسعيدبنوي!يى

عهدعلىموجودةكانتبل،حديثةتكنلممالمكوسىهذهول!ن

الدولةعضدابنالدولمةصمصامعزمولما،المبوزنطينوالمرومانوألهصةالبطا

دودةحرببر-الابريبسمعلىيضع!أنم859بء375عامبغدادفى

فىالمطالهم!1اجتمع1"،المثمنشرار.هاضدفصريبةالمبيةةو،القط!نيات-إقزا

منفأعفوأيفتقنالبلدوكاد.ا!صلاةقظحعلىوعزمواالم!نصورجامع

.(!ذإك

فىالملكالمزأهدالدينورىخاطبم1له!.ا-ء425سنةوفى

فأجاب.بذ!لكالأذىمنالمناسيصيلبابماو%علمه"الملحضرأئبازالمة

الجوأمح.فىقرىءضتنمور،االضرائبهذهبرفحوكب.طالهاكإا

.)28(الجبايةهذهلاعادةيعرضمنبلعنأبؤ!ابهاعلىوكظب

هنوتج!بى"الخمرضرأئدب"الخمورجبايهحوقلابنويسمى27()

.الفص!ارى

ابالهجرىالرابعانفشر!فىألامحملامدةالحضارة(

.-91020021ص
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عليهكالمتماعلىفطهالمضرائبك!انتفقد.خراسانافلبمأما

المينلادبين.ابعوالمراإثالثاالقرنين1في

.:.ص!.ةئفن!..---.

الاسلاصةالثسريعةفىجائزةغيرالجصركيةوا!لرسوم:)92(قالىثم

المسألةهذهيحلواأنالفقهاءحاولطوقد.أحكامهافىالذظردقق!ناأذا

نثسأتهذاومنةالزلأاةضمنداخ!لةالجمرفيةالضرائلبمااء"بروابأن

ألمبلادحدودمقثطءأينماا.كاملاعاما.يطومتأقيثم!ذط؟عإلىتاجرأننمكزفأ

لهلابدوأنبما،.ا!لعثعروهوواحدةموةانمكمسدمعضى.،أعهـسىامنم!نمى

البثبعر.ربعمعدلىعلاتالميالغيزمنمعهمادبفح.ضربببةأيضا.أن

.-بدفعيقضىمبعض!المكؤس!"،أمرمى!ققينليسوااإهلمأء1أنعلى

أ.!بم.المضرتثهفيوخ!فالخمرالا،.العئنرنضمط

.)1!!عموماهتنرا.دفح4!جوبإ!إالأخرااصبصعضااهبوبة

ينقصأو،الحنرعنيزيدأنا.للامامأناالشافعيةجمبدبه..؟ءالمفب!ى

رأسعاالمكعم!يرمحأن.وا،الاستيرادزيأدة.انلىلملحاجة،فطهالىعنه

مصلحة.دلك.فىأىرااذأ

االتاجرعادواذا،()ئنمحنصيةكالهتالمضربيةفانحالياأىوءنمى

كاناذأالاثمىءبدفعيازملابضائعومعهالدمنةأثمناءضى.فىفعهاالمذى

..م(31ذلكجملىهعهاضىالمنراوقعفد

م1ل!ه!1و1541المبببزيينمعأبرملتالصىالتجاريةالمعاهدالتماأنع!لى

العش!ر.هىالضريبةتكونأنداىتنصن

.51صآدمبنليحتىج01الحضة؟بكصعن.ا7!صالسابقإرجعا)92(.

دله.صوكله4يئأرا"أمحما.لمسإما!قر.كانافاذأ)003!

،.المبالبرأسىهرتبطةكالست)31(

.08-76ص:ي!!دصفا،بىالخراجعن)32(

بالقاصهـةإكذلمباد.أ-ط.-لأ63لم3:لقلقنتمندىا،عتتىصبح)33(
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الجب!اية:مصادو.

العباسىالمعصرروىالمجبايةصمادر:بم()4زيدانجورجىقألأ

هى:اطةول

الدميفن:عثممارأ-

.وافرةصانغالمال!بينأالبىمنهايردكان.بالىذاننطضريبةهى

فنىالتجارةاتساعمنذهلمهممايؤخذولكن.هتصيلهاعلىنشرلبم

المعسفنأنو.الصينالفدحننىالمدنياأقطاروسائراقالمعرا0بينالأيامتلك

ئصية.أحمالمعهاواغنرةكاهنق

ألدسيادسالقرنفىالبصرةتجارمنواحدأتاجرأذكرواوقد

الهند0بلادأقمىاملىتعساغرمراكبله،العباسبنحعسناسممهلل!رة

فىدينأر(أ...ر..!ضرائبهامنبتحصلمامقداربلغ.والصين

شضوركهوغيرهاالبصرةف!غيرهعليهوقمسذلكفاعشر.!امالمه

المدم!فن.أعثسعارهندخلهأثنريكونماوفبها.الالمعلام

هما.أهلالمعباسىالعصرفىكاننقالأعثممارتلكجبايةأنوالظاهو

نحبهااللتى4مجبعىبنعلىجريدةفىنرىلأذنا.ذالكبعدالالهصارت

بلغتالبصرةفىالمراكبفسائبأن!603--نةإتذذرا"للتليف

تجارهاأحدمننجتحصلكانذلكأضعافأنمدموقد،ديعنار32ر575

قرنينهبصد

المدولةفىالمقررالخراجتخفيضىعنحديثهعندجورجى!الثم

باءمنالضراائبفخفببضىفىبالم!أمإنواققدىإ":ءm4تماالعباسمية

رأيتوقد..اعسفنألمخمار!232سنةالواثقفأبطل،الخفاءمنبهده

بأهلفأرفق.المتوكلخلفهاث!تبالواواقتدى..بالذاتضريبةأفا

.ه!.(1شهريناقتضائهميقاتبنأخيرالخراج

.29-19ص2بالاسلامىالتمدنتاريخ)،3(

.2/012:المرجعنضعس)35(
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الممالن:أخهاس-2

الطماهرةفالمعادن.وباطنةظاهرة:ضربينعندهمالمعادنكانت

والقارالملحوإالكحلكمعادن.بارزافببهاالمسمتودعجوهرهاكانها

،دصواءفيهوالناس،كا!اءلأنها،اقطاعدهايجيوزلافهذه.والنفط

.أالأحبامواوالكلاالمراعىأراضىذلكنخبيلومن51الببماوردمقيأخذ

!ممتكنياجوهرهاكانمافهىالأرخمىباطنفىالاتىالمععادنوأما

الخصولم!ها.يدمحتخرجهالمن!قطعهاالحكومةكاذتو!!ذء.فيها

منهاهيخرج!عا

هعديدةفيهماالم!ناجمكانتففدالعباسيةا!لأ4المهلل!عةونظرأ

وغيرها.برجدوالز!الفبروزوالزئ!القوالنراسوأد"ضةإذهباومثما

جود.ها:أماكنومن!،أأ!لةوءذامأ

الرخامواوالفهروزوال!ضةأم!،هبامعادنخرابسانفىكانت1أ

والزئبق.والنوثسادو(الأحمرالثسمعضلأ)الختموطإق

هعدنيكاثرهل!والزئبقامضطوا.اللذهبمعادن:انلثهرأءورماوفي

الكحيل.هعادنأصبهانوبغربى،إكعرةو!ااوةالغزفى

الرصاص!())إلآنكواوالحدببمالفخمعة:المعمادنعاء"لمحارسدنجا9ث.ث

المزئبق.و(النحاس)احفر151البنزول)والنفطنجطوالكبر

المذهبمحادنأكثرفيهاكاندهندانأسمهامدببنةكرمانوفى

الصفر.؟ثمعادرالمنووانلنحاسووالحديدوالمةضة

لمالمنسماليةأفريقيابسواحلجانالمهمغاوصب!الكبءذاو"ن

كثر.أوقارباخمدمينضهوإحدمنجممنيوسقونكانوا،كثيرثعىءوهو

رطلاهغصونقاربكلوفى

المغرةوا.ببررتابجواركانت.ألحدي!امعادن(الثعمام!سورياوفى
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فىالرخيامومعدن.آخر!انفىالمحمووجبال!إبكلى)36(ةالبب!ى

.ارالآغوافىالكبربتوم!دن.فلعسطين

منتحضزهالعربانو!نت،بالمص!فيا!لئفه.بمعا.دنهـصروفن

الا!سكندربةالىويحيملى..منه،المبهندمماوواألهميوطأخمإملصاحلالىمذاجمه

ضنطعار(12...را)نحوالرومتجارمنه!بيعونوكانوا.المت!لأيام

الغرب!ىالمبرك!تنالنطرييموكذلمك.سنةالىق!نطارلمنىدنالهيرةأر"إبعميمعر

.اقمنط!ا(أ...ر.)لم!منةصولضهب!هتضرجكاقثغيرهوفىلملنيل

لت،المتفم!وواالذ!بمعدنأل!هوانيحاذى!ا:ا!لنوبةوفى

إبب4اأرض!!كنىولمكنهمصر%رض!مناليمم!إحدنوا.":حوقلابن

.رمالوهى،فيهاجبىألاصسموطةأرض!والمعدن.عيذابالىوينتهى

المنبلجنوبىمصرصعإدوفى.(!العلاقى"تجارهمومبهـعورصزاض

بويةفىالزبرجدف!عادن(النيلوادىمنالجىنوبفىويعنى.ات!

.اللعمارةعنءنقطعة

إ!هبامصإدنسمجلمالسهةببلىمما(المغربدرونىأ!بإضابارفىوئ!

.اناللمموفىبافىدالىذلكاءورافيماوكذل!ا!لفخمةو

صينعا?نابم!فىءالمؤلؤامغاص!فارلهلىبخليجالبحرينوروى

ومخأعدن6شواطىوعلى.\الذهبمعادقوإلمروةي!نبحوبين،العقيبئ

ا!لعتبر.(اليمن)فى

كانف!تمثبك،المعادنمنايلعباسميةالمملكةفىكانمم!اءأضلةهذه

المحادنهذهيقطعونوكانوا.المالببتاا!لىأخماس!هامنيجبى

من.كليراا!الطذلمكيكونوغد/معينبما!يضمنونهااأو0اقطاعا

انقرنأواسطفىضمانتهابلغتنيسابورفىالفبروزهعادنأنذلكأمثلة

.100أ+(درهما758ر.73لحهجرةابعالرا

صها:ضربالطوهو.النجاربنامفرةوهلو.أ!*-إطين:المفرة361(

مادةكمالتالمترةأناى011أزنكه!ااوهؤالاواحاسةالمغرةومنها.المدبنة.المفرة

.هاءبالفراا!إ!ماذحن"؟4نل!ما"نهايصى:.ع

مىحوقلابنعنئقلا29-ا!صبىالالهم!لا"ىالتيدنتاردخ)37(

الفقيعه.وابن41تمردئ!ى!ووالاص!ظخاهـىالمخدل!ىوعنألئيلى!
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لمراصد:!ا!وسىا-3

بإخذونوكانوا.الأيامهذهفىوالمعوائدالجماردأت!ق!ابلانوهما

الأند!ععجةمننوعهايكنم!ا،البرأوالب!حيرفىاردةواتجارةكلمنضريبة

منل!يحصلوكان،غيرهأواإلرقيقأوالمصنوعاتأوالمحصولاتأ!

كالحتأنهايظصولخن.مذ4يج!عكانمامقدارنعامو.لا.كئيرمالذلك

باختلافاحدامملوالبلدفىاخقلفتوربما.المكانأو.اازمانأاباختلافتحتنالف

.حصرهي!نلامماالبلادباختلافالواحدالزمنوفبى.الزمان

أواهـلةىرواجملهابكنلمإطأمثاواالضرائبهذه.أنعلى:قا!،ثم

تعاظمدخلهاولكن.الذكزتمشقاعمفهاكنانتولا.المعبماررسرةادولها

.!9بم(ممحاإلطالافعصرفى

:ا!ربوكلةالمدميت!ت-،

هن!ازلأولأأسواقمنالمالطلمبيلتببجبىمابالمدسيتغلاتطد01ير

يطكهاأى-ليلعسلطاننؤبتهاإرض!فىإ!نالساابتناءا.حواحينأو

غلالتصلخأنخر!أذبةابنوذكر.اأجرةعنها!بؤدى-ماطانالل!

(1ر05.ر...إ)دبغد/1المسلامنةمدب!ثنىاضرباوداورالأرجاءوااقالأ-و

السمفة.فىدر!م

درهم(1..ر...ر..أاقيهاوأسمواسهافرومستغللاتغلاثنهوبلغت

هص!ذهمنتجبىكانتؤهوهاابانفىالعباسمببةفالدولة.انعهمنةثى

.)؟3(أجاصخرا،عمل!كاتتالعمرةلكنوكثيراي!نمبئاالضرائب

!مبيلعلىالأولىا!ر-افيسيةالدوثهفىالخرا(ج-5

ا!:

الدولةفىالراجكثرةألسبابترجح:انزببداجررجىقالى

اللأتية:الأسعبابالىالأولبالحصر4المعباسد

.4!-2!صالمىمابقالمرجع)38(

.49صاوسابقالمرجع)93(
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في3383ر.ر41!ساحتهابلغتفقد:الأ!صةا!!(11

ممالمكخواجث-كل!أوروباءسماحةلهحرهـذإك-الأند!لدم!عد.اماموبعا

هـددفاعتبر.مملكت!خراجءالمىببزدلم!مالمسلمونجباهنلو.أوروبا

الدولتلكاعنفادكانفلو.إ.يوماالأرضدولطأعظماوفبب!االم!مالكننلك

ضرائبع!ىعمدن!هاوالحما.أمره!ااسنقاملماانلخراجبخلىجبابتهافى

.فنقدمك!ا4لجماركاوورخصهاالروحيةالمقفسوبات

..كااثروتل(ش!باوحدهمافكقىلاالمعبالعهببةالمملكةلهم!ةاأنعلىا"

الأرضر،اوخهءب.بالزرأء4إلنالع!أها!مامذإكتلىالدولمةاشاعدوانما

ذنلك.وغير

.نجزبنن!!وحنصبأرضهأامساحةبزيادةتؤ*إظمالمهلكةفجبابة

،جداالاند!هاععظبمةكالحتالأولالعباسىالعصرفىالاسملاميةالمملكةوا

هنها-اسمبالهيااعتبرلناااذاوبخاصة-القدببمالتمدن!الكأولسبع!ىبل

بم.!.4قاربتهافربماهكندرالالهمملكةالا

بالزوامحة:الناسىاثهمتنى2"أ.1

صاملةوأح!لصمنوا،العدلىلواءونشروااناسباسيونتولىلما"

عاد،4!!!موأواالهموأموحقوم!علىهموأملو،الىوالموأالمذءةأهل

.وغيرهإزرعباالاثستغالطالىالمناس

الأمنبننأبيدكبرىءذايةإحباس!ابنىن5الأوإ!نأملخأفاءوكان

إوالى.واالم!مدجمظمنأهلهاورعايةالبلادوتعمير

م!الم!لمأمروبأتذالظالمإبئ-إلمولاة-العمألياتتبعك!انفماإنصور

ضإداطمابيتورىال!أمومنيأخذهماويضع،لسمواهمب!ويستبدل

..1011؟ث(المظانلممالبيت"ل!-،51

7705-76ض؟بألالهىملامىالتمدنتاريخ)-..أ(

.3ص6باالتاربخفىإكاملا:إلأثر.اببن)11(
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الثاسيظلملمئلاالغلةأدسعارعنيدسألماافالأطراالىيبحثوكان

ماالشلاةبهبءلهأواالفضاةبهبقضىما!عنولدحث،بعضابهض!

تغيرتالأممممداررأىفأذا،يحدلئهما!وعقالمالبيتال!يردوعما

معيعأ!4القاضىبهقضىمم!اتنىءفىتنمكواذالمالثممببعنسر

.i()44ووبت

الزراعى:الاصلاحةواخيقمبن(13

نأالعبالسيةالمملكةانعمرأعملىساعدومما:ؤيدانجورج!ق!ال

بعسبب-االأمويوننزكهفاتعميرفىجهدهمييذلونكانوااللفماء

بتسليمها،ارعلمزاوا!ثأمإخىياعامنخوابدا-انلد/اخيليةوالحروبالنتذة

تفقفىإهنايةامنيبذلونهكانواعمافضلا،و!!رهايص"لمحه!امقالى

.لرىاس!مماوغيرهالعممدوداءالمثماو،!رلأتا

وكثرتالبلاداعمرتوالفراتدجلةبينماوهى:الدسوادضى

غلتهصا.

مل!ونوءثعرمائةأجهخررإئتجبايتهمنذكرناهمااجععترااذااوا"

منانجالا!ةكليروالس!اد.كلهاالمملكةخراجثكنحووذنلك،درهم

وحباهدر!ممليون(015ا)فبروزقبىإذينجباهفقد،ا!لفرس!أبإم

ء--اbوبب-صاهـغببرلمدره!(...ر...ر.287ا)!عاذبنكلسرى

الوضائعمندو.هم(.رس5..ر.ها)لمم!ىدرهم(../.ر...ر.12أ

.الأكاسرةلم!ائد

كانو!ولكن!،عدسفولاظلمغ!برعلىذلمكبجبونالععالصيونكان

.آ)44الجلهممورواانلدممدودنويبنوعالانزفيبنحرون،ىبالمربدن!ن

ة435ص2بالطرىاءن)42!

أبصريوناعذ!اويعبر:19شرعةوهىكععيعةجمع:الضياع)43!

أهـ"او،زبقى.بالإبدادمة

.2./!7الالهسلاثىالذمدثتاريخ)؟4!
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البطائع:وفى

هازرهوبنكأاةهلىراأأيوامسننذقيعا.تالمبطائحو)ز:(4)انيدزجورجىقالط

انبثقدجلةأنومسببهـ!،و!الكوفةالمبصرةبينالمعراقأسم!لافىالماء

و:أغرقماؤهتلبحتىأمرهفأغفلى،كسكربقربكبيرابثضاقباذأياماثثى

،أ!نوقنحرور.انأصلحها،منهوققربتليهكافتالمفنىا!لعاموةالأرض1كلناكثيرا

إسصنةاذىعطمةؤيادةودجلةاتالمفراادشا"برويز))ابنمهأيامو!ى

نأبكأ!بزفحب!د،كباربثوقوانبث!ط،ضنلهايرلململهجرةالسادلهءة

درى1ءد.تمدرفلم،واحدببه!مفى461(أ!صكراأربعيناضربحاننىببه"كرها

وتنمغلمماللعراق1!نمتحالمدمملمونجاءحننىذلمكعلىال.حا!فظاغط،الم!اء

ويجز،أحداليهاببتفتولاات!نفجرالبثوقفكانلتبالحربالفرس!

اسسؤ!صدوو،و،عظمتابطيحةااندسهتوماؤهافح!،لهمداهماعنإدهاقينأ

!حفر،باسنضكحهالليدالوالمخليفة،أخإ"منافتتاالملكع!!بن4ءسليه

وعمرتاعينوالمزر-الأرضعمال-الأكرةوتألفالدمعبيينسهماهمانهرين

005الأرضتإك

ملك!ضرا.سوادوأقخذو،1أهعبا!ساليناالىالخلافةضتAأولماإ"

نثسابكتحقىالحبممورواففساءالأفصباحقفارأرضهاحالباء!ابءلوأ

غه!ضفهنذكاله!موادااتوالفرادبلمةبينماوأصبيح،الملسوادفىإلترع

.أقاللعرأننحاءسمائرذلكعلىوقدس،ا!لفراتمنأنهاراليهقىخترق،ءمميز

النامم!لارقياحالعباسبينأيامفىوالرخاءالخصبه!االىصاروقد

.إحتاكالأوص!قابليةهح،البلادتعمإكأفىالخل!اءوراغبةم!ألى*ملإلمى

ا!جزائر:وفى

المعارفدائرةالمعممعتتنرفون-كفنابتحدثوزراعيةتجاريةلح!مة3انت

علىلنشرفيةصم!!إهضبةعلىونقع،471(لىتنلهمدينةعن-مث!لالا!سلاصةا

.08لم؟مابقاللىلمرجعا!4)5

6()tاو"-دودمنللماءالحاجز:ا!لهس!كر..

!لا125:صميرةعلى.-ثسلفو.ادىفىالساحلع!!أتقع)7؟(

اوحبزائر.مديتة"ت
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ارياعامتى!لحلسأسراجصطخلدجعداى4ال!مبأسفلوءيناؤهاتالبحر

الملاحةنهدداللننىوالمعربيةالمننصا!ليةلملرياحمبرضول!عذ4،الشرقية

.ننجارىمالباءفهوالسفناتأمينفخصميناتعدةقيامهذاواسقوجب

المغامربنبصضاكت!االمإكدىا!المع)ال!و.ىالمثاكالقرنوفى

اثخذوهااو(م786-875إ)!362ءامالمجديدةتدذس!م!بذةالأندلمد!بنن

كااالبلحوالهضبم/فيهاالمدممكمنىوسولمهيةالمريةلأهلحبب!واثم،ل!مضتى

!3الشغبمعلى،تندم!مدينةاؤدهوتماوسرعان..البربراأهلبعض

مخقلفمنكثيرافننتجالقىأرضهاتح!وبةبفضل!.انلصهحىغيرمناخها

كماانلخارج.انلىالمدنتجاتهذهنصدروكأنت/وانلحببىباتفاكهةأنواع

لمك!فلكوظاتالأندلس!إفىالأموىالحغاأببامالادرببسىروايةكلىجاء

غعحره.النافنالمقرن!ست!الىاأوروبامحالغلالىتجارةعنقنقطع

:كرا!انوفى

وبفىخلفىرهمطونأربعوناسمانخراجوحنر:ان...ؤيد!ال!دعو!ز!جنز

فال5ا!دأصخصهباكثيرةواهى،ا!لنهروراءما.بلادائ!ولابة!ثرخإفى

خناهرءقأحلممنبلدبظا.!كأالاسملامورى!أسمعولمدةاوآل!!ر!رقلأبن

ا!ارووأحىبءبعمنبصركيقعلمقندهارعلوتاذاالأنكممبخارىباد

زر؟إءاصة6إلممماءاوكأنه!العسماءبلونخضرتهانئضلمغارس!ءثىإلا

الكواكبأوالهطيةااس!للتر9لكذبينفارانلقصإفلوح،أخضسبدمطعلى

.(!ةآالمركوجهاءبالاسستوكفهـهـمةضيأ.ءأراضىمناونورابباضايةالطع

.هـتلموةممه!كأهتنحى،صغدالأرضهاتمقنزمنالعهاو.المفسيارأ":قال!

ذأطثتىالاسلاجمةالمدنسمأئوبع!رأن!اهيكا((4تدمفوتهـطة،الأبللة

الزاهرهالعصر

:الفيي!عاعفى

فىحيذىعندهمالضياعاضناءأبوابطمن3انو:زيدانجورجىقالى

أصة،بن!عهدمنالم!لةالأرضمنكانماكفرةالعباسيةالدولة!مدر
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ثم/وغرس!اتعهثرهافىخاصنةأوأهلهبعضالىيعطالمخليفةمككان

المزارعبهضبعم!ارةأمرهاذ،صانحبابدنعهالمنصور،فعلكما،إ-4ير4ته

.((اسهفهىمهـرا!اأرضاأحبباومناأل!.ازاالأهوفىالهاطلة

:اقزيدأجورجى!الثم

الع!اسية،إد؟الةاظلىةىالمبلادعمرأنمننقدمفيماغرابة؟لا!)

و!فؤغ!أوواح!علىالناس!أمنواذا،الأمندعائمفؤطدالةالعدافان

ذلكاعتإر.خراحبهاكفرو،أطهاويرفه،المبلادغننعمرللص،لىتفرغ!ا

الالس!ك"ىالضتحعندسمهـانهاعددكانفقد،جبابتهاو!ننارءبخ.بمصر

.العربمؤرخوأبمحماعأىت!لحم!(2.ر....ر..ا)ذحر

أوائلااأهل!استغراباءن!وأكثر،هذاا!انزماذناأهلىوبستال!عد

كتابهعهدفىبككا!تنخال!كصامصرانتكاحينالماضىالقونه

.ث(81فقطنضسملايينثلاثة(م0184لهس!نة)

:)94(فقعالالمعربالمؤوخونقالهماصدقءإىبكأ.هنثم

وهما،المشتكالظوكنثرءة،أنعمرانبزيادةيزدادالجبايةارمقداانوباللطبع

بالنظر-ضز.بخبإذةمىدلكاعقبر،المهحببحالعدلطظلمىالا"بكؤيظنلا

:اثداماالمقماعدةةهدهعل!ت!ضستأئهاضنر.ىم!اناحصوروا!لدو!الى

ور!اليهما.إنجلغتأعلىاالراتثمرببئزمنفىمصرببايةكانت"

ملدونأ2الخطاببنعمرؤمن.فىاللعاص!بنعهووجباهافق!،الاسلابم

.ا)05!انفداملإونثلاثوننفديرهمعل!اعةللزرإالأرض!ومساحةدينار

،الدولمنعليهاتناوب!اتبعاانقععتوافانحطتا!لجبابةعادتثم

ثسرحه.يطوكمما

.81ص2با،لسلامىادمدنز،ر؟خ48()

.8أصنضسمهالمرجع0)!1(

الصحاوىالأت،قلحر.أدنقال3،،!بنأ!،طىأاب،مكا!توصكذا)05(

.بم!تررجوننألبإزةطبايموكان،ازيقرنوالإ!نبأئق!حدامراعىتزرغكا"ذلت

1صرمن Aا!؟!أغاث3،-!دكرئاهمماألىالمسلمونخن!فضها،دذ،رمم!.كت

ملايينأربعةاألىهبطأج%الخرااأنمؤنسحالسينإدكوراورجح،فيبمرهايفز!ئفى

..إجزب"اوس!قوطأذ؟نجطالمى-!لا!بلهمببأققوالى،"ء،وب"عهدفى
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رخاءمعدينارملايينأربعةجبمايتهابلغتطولونابنعهدوةي

دلولمةا!ا.مرلما.بدبنارأرادباعتنرةفالقمحوكانالأسه!عار

الفا!ينحوؤةفىصرودخ!لتالاخ!م!يديةوانلدولةطولوقبنى

.دي!نار)51(ملايينسبعالقائدجوهرجباه!ا!363سنة

دخيل:وفار!مىروهاةا!ظابم.الإلجاء.

المضياعأربابصغاريرغبأنالحدثوكان:3"!!تززادموقال

الىضياع!ببلجئواأنيافاعتادواتا!لعادىانلخراج1عبءمنالافلاتفى

.الاقطاعاتفىالمحالهوكما!نخطالعتنرفيدفعون5الأقوياءالكبراء

بأسمااكانتوان.ويتوارثونهايتبايعونهاأطهاأيدىافى!تبقىولكنها

المي!.أدلجأوهامن

الرومانعهدعلىصرفىأوجدهياوقد.قديمانظابمالتلجئةو،همذه

عووفىموجودةكافتأخهااويحكى.الضياحأصحاهبا!بارنزبذطيزالمبه

فىالكانأبموااض!عاتبينبذاتهقائمااصطا،حاصارتفم،إلأءهـبن

الرابعالقرنفىبهاخاصقمميمبملمهاو!صبح،بخراسانالخراجاويندوأ

-فيها.إضراجألمثقلىخاص!ب!نوحفارسىفىثسائ!عةوكاندتطا!وىا

:زبد"انجورجىوقال

الجاءالمدولةورجالانلتلفاءأها!ع!ندالضمياعكفرةأس!بابومن

بد!تعززا،المعمال!أوالملفاءأقارهباابعضالىومقارسص!فساعه!الأ!الى

،أءالمكبرأولئلىبعضالمىيلتج!ءإلأرضصاحدبافكمان،اجاللخاهـاجباةمن

علىا!لجباةيجيرؤمفلا،بماسمهضباعمهأوضبهتهيكتبأنفيعممتأذلحه

علىمؤندسجمنحل!س.دوعتمب82ص2با،لح!ساومىأتمدناتاريخ)51(

الإمواذلكفى!يدتا!،ملايخيئسبعةلمصرالصقتتجزهوأنا"،ا:قائأ3هذ.ا

فىالنهاطهيينوخصرمبالاخفسيدي!ةجوهرأوقصهاكأاقيالكثيرةاالمصادرات

الاربعةاالملابجمنإالىأمصرألىاالم!ش1.انتق!البعدعادتالجبايةانثم،البلاد1

..الصاديه

صباإكاب-!ىاألرابعبىنال!ف!االاسملا!يةالحضارة)52(

9118-ص I A.
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نفدمميهالمضيعةصاحبوبجعل،اجهاخراأقنذضاءفئالظلماأوال!ع!نف

الالمجاءهذاوضل.تأنقهاثىتفرابمثأالأصلى0صاح!هاو!صبحمملهداا؟مز

اللحكامسمط!وةأهلهايخافاملتىالبلادنحىإسصورا!فىيحذث

اسممتبدأدهم.و

اناكصزوا،الدن!ياحطاممنالأستكثارالىبفطرنةصالطوالالدسحأن"

دولت!وائل11فىالعباسيوقنحالخلفاء،سمبيلاذلكالىوجداذااللقوت

حال!بينالفرقلم!لبيالبواوتأجمن!ا!لناس!انصاففىالجووبذالوا

مالا.ولاضيعةيغتصعببىنيكو!نوأفلم،مأب!وفىأميةبنىأيامفى

والكباراءالأمرامنالي!انجتمواإوخدمتبمفىدخلواالذ!ينابعضولمكن

أصح!أب.ينص!وناإءالم!ت!اوكان،المناس!ضياحالمىأي!ىي!ي!دونكنانوا

(.AVص!الماوردىقال!كماا)الي!ضبإع!ويردون،ا!ظفموااذالضياع

النالس،أموال1فىالمدولمةأهل!طامعمنيقللكانقلماذللكأنعلى

بالمحالممنىمنع!ءنبنمكنو.انامافاذا،الطانخةجووب"ذهون!إخ!كأاءوا

البأمرالرتجنعبدف!علكماموت!بعدأموالم!قبضوا)آو،!مادروهم

درممتملببىنخمسينمبلغهاوكان،اثبصرةعلىع!اهلهسممليمانبنهحمد

فىدرهمألفمائةتاذ4وكانت،والمدهتغلاتالدوروااضياعا1سوى

ألالجاءأتدقفصحهذاومن.51()كثيرةالقبض!هذاأضالطوا،البوم

على.وعملوأالمخلفاءحاربهاجدتماعى1مرض!؟بل،العميلامىغ!يرنظام

.انزيدجورجىذكزهبماه!اصرذ4

:الم!روبا!راجثقل(4)

امصلط!افىالأرضعاىالمضروباجالخراكاق:زيدابئجورحىقال

يضسب!واأنإىبالمساحةفبعضها،اللبا،دباختلافنوعهيختلفالعباسميةا

الأوض.تلكزرعتسواء/معييذامالاالأرض!منالمعلومةالمبمماحةعلى

---.ئزرعءم

1-6؟اص2بالام!ملامىالتهدنتارلهخ)53( v vهـ
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حاص!منجزءاإخراجايكونأفيآى:ء4هـبالمقاسها"دلأفيالب!وا

منوت،بخراجهيطالبلايزرعلمفمالموالعمتخلالهازرعهابعدالأرض

.وفئاتدرجاتوالمقاسمةالممم!ماحةخواج

/"الدم!عواد(،علىالخر،اجاستبقاءإفلظلبممنأنال!عباسىالمنصورأىورا

مقاسممة-والقنمعيرالح!نطةخراجضجعلطالصورةتللطعلىبالمد-ماحة

اداغاقهامبنالأرضخراجلهؤتذل!نأى-اقالعراغلاتأحثرو!ما

احبوبامنالببلمعميراواأبقى،شىءمذهايؤخذلملهزرعلممافاذاطزرعت

بالمعساحةها!لخراجمنو.انلتفجرواللنخل

تعع!متىالمتىالأرضفىبالنصفالمقأسمةالم!ىالخليفةابنهو!جعل

،()4بالمدوالى!ننممقىالتىالأرض!ثنىويالمتنلث"تعببدونأى-شط

انانخ!ج01خرأبقىوا،المببأه"(بالدواتدم!مقىالتىالأراضىكل!وبالربع

المدمما!"أسالهسعلىصطقركهأى-المساحةعلىوالثممبروالثرم

و.ألمعوخ!،الأسواقمققربهبإعؤنجاربد!لىعلىبعضةوغض"لطصسىالمؤروعة

عانعبارةالمعراقاجخرافكان،يدساربنمعاويةوزيرهبذ!لكعليهأتنعار

الناس!!لمكن،ثقبليخراجوهوسمببحاببممقىأكثرهلأنلمنقويباغاإتهنصف

فقط،المغلةخهل!تالمأمونإخلب!ةاجعلهاثملمورحمةفرجايومئذعدشه

.كالر.ى"إلحممواداإ"عيرإلأخرىالمبلادبعض!اجخعزاوتنمض

فىرأببناوقيo(إأ.لفدانباعتبارالمدممماحةعلىكراجهاكانمصعرو!!ا"

يعمدولكن،خراجمهرعلىإيدميأف:لل!د!مىايأتقاس!ببمأحمهمنكتاب

و!رلسحصدفاذا،وببزرعهاالسملطاق1منفيأخذهاالأرض!المىإنحلا!ا

المسلطانوأمين"ألمخازنببخرجثص،وتركت.م.أ56(بالعر)1رثم!متوجمع

."للفلا.حبقىماودهطيان،الأرضكرى-انيأكذاى11-مصعلعان

آلمصرىهالفسادوفتاثسبهلارىممة...د!وجمعالىا!وإإا)51(

السيعاقية.هو.الدولاب)55(

:.عرم!فظقحت(122/؟ا)الدوزىالقواميلمعىاملحقفىجاء)56(

:العرام1ؤ.االقراب.أواالمحبؤبأوأا!تبنإمنكومةأواالصيرالتلهىال!عرمةان

=بمثىءالمزروفاتتفطيةهوامبا!ي!رالأرضرفعنمصكونأهدأوعلى،.الكومافو
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ىأ-ن!هاالممكومةكاذتال!تىبالأرخنخاصأكانذ!لكو!كن

العمالأ!المقوافىلمبعض!الأصلطفىتكونوقد،مالكل!هاوليمس-تضهزها

،الماللمبيتحلالافبلتببظهربواأواالحربفىقتلو"االمحفينالمووممن

.انقدأوععيناضمانتهياويأخثفالحاكم.منهافيض

الأونطالمعبامعىالعصرفىكانانلخراجأن:ا!لقولوجطةا"ق!الثم

وربما،ثقالهالمناس!ثسكاوقلما،اؤهاققضايعسريكنلمذنلكومعم!ثص..لا

،أيامبضعةفىبسسهولمةالدراهممنالملايينيجمعأنالهاملاسنظاع

عليهـالهعاملاالمعاثضمأخوهاوكان،بدمشقمرلماللمأمونات!قكما

المعتصم.الىذ!لكفثعمكاالمأمونمحالمسيالىقلىوقد

*بإءه،جمعهبعدوافادوقدبالم!الكأنكالمؤمنينأميرايما:فقالط

معظص-4ففرق،لمهبقولاهمااح!1خرمندشه!ألمفاأنلفابث!لاثين

.(57أقفااواهوو

:المجموعالمإلاواسالفىالعما!ص!ق15!!

:)"(زيدانجورجىغالىتنم

"أهلهـمصنالدولةوائل11فىعمالم!هظمكانفقدالعبماسبنوأما"

فىراغبةالمناس!ثروهم،المفرس!األهصارهماسمتعملواث!،الأقريين

زبإدةة!يقصرونلاالأخرىانلجهةمنانلخلف!اءوكاند!لت!صإم!

!الةوهى،درهمملابينثلاثةالمأمونأيامفىبلشآحتى،روأتب!

يدوكولمممالمثصرقعلىلمأ(لسهلبنالفضل1"(المرضاوهىا!لعيمبكسر)

علىفيدلممعمالم!اقاتضاهراقب.أكبرلأن،أميةبيفىعمالطمن"أح!ضنلها

.أقالعرعيلىهبيرةبنفيب!ىعمالةوهى.در!م(.ر.06..)

أعمال!لحظامحفظعلىدولت!"أوائلفىالمعب!ا!مىب!نىلهم!ع!ومما

اللبرا!ة،و!صوصا،وزرائ!رأىاد!م!داولائ!علىالعفالىواجماح

5!أ(الدولمةقلكغدو.الممطةاكانوافان!

كواويترالأرضكر.اء.في،خذواادولةارجال.يقبلحتىالثبنيش!به-

.اللف!لاحا!باقى

..!ص2بالاسعلامى.الثمدنتماريخا)57(

.59ص2!الىسابقاالمرجح)للإ(
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:أكرىأسباب-6

كقطةالميأمونأيابمافىالدولةجبايعةلكئرةأخرىأسبالبهوهناك

،للاعما!مفععدة،اجللحنرأمضد!عة،للاموالمذ.هبةفانها،و.المفقنالحروب

الج!فد.فيالأموالى1وافغاقلموانلتجارةاللزراعةعنال!ناسلاتنمتغالى

اللو!ة:نفقيادتقيية-7

الموظفينجمددقلهالئ0وقرثحإ.اأ

الحكومة.علىاللدينوجودعديم!ب.)

التاريخفىلمقررةالأمورافمنمملأولينوتدبيرهماءالم!لفااقطضاد(با)

في!يغلبالأولينالأمراءمنبتلون!ومنالدرولمؤس!ى(أن:انسمياسى

قثبيلتأواللدولمة1ا!ثسماءل!ببفأتلبمفيلكولولأ،و.المئذجميرالاققصافى

تدعووالصبوة،المدو!لةبصبوةذلمكعنالمتاريخفلاسمفةوببعالر.دعائ!مها

ناكصةعادتنموهاوتمثعمبابهااالدولةبلغتفاذ.ا،بالافىخاراف!والى

.والثسيخوخة.)58(الك!لةالمىالمرءينف!ركم!.،عقبيهاعلى

الثمعصية.:الثروي

(016إ)اللرشبدالخيزر.ان.أمغلةبلغت:195"انزيداجورجىقال

ثلثىتحوالأءرلهبكىالغنىروكفلوغاةفاتكون.العامفىدر.همهليؤن

.اليزر.انغلة

اقت!نائهاف!ابةغرافلا،والرلأىالطمأهلمن.الخببزوانكانتوقد

ا!باسية.النروةابانقىالأموال

الو!ط!،:اقرض.

مخلدبنمصاعداحتأجم359هـ=324سنةوفى:صنترآدموقالط

ان!بأءوالننجارميالتصيرلمبنجصاإ،إلج!نذإعطالالتلمدفعمالالىالموفقوزابر

.سمفاتج)06(بهانل!ويكتب.ببعجلونها

***

.01.لم2الإسلامى"التمدنتاريخ)58(

ء.13ةصنابالسابقالمرجع)95(

218ص-أبالهبرى.الرابحالمرنفىألاهسلامبثةالحضأرة)06(0

الحكم(نظام-11)
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والأفزأءالخليفة"امخصصات!.."

.:....-الراثمبينالمخدإء.!ع!فى.

!نجن!بدنجنها!لانفوىجملىفنأسدممت!الخلفاءدولمهاتةزيدانجور!جىقال

علىالخلافةوكمانمت.."اللعيشىالىأحواأبعمط"فىخلفاؤهاوكان،بانعدلط

يلبممىأحدهمفىكانء..نج!مإلعراعوولةهظ.إ!لدينايةبالصرنبأنتمبهعلاهبم

وفئ.رج!لهه.3-الأبيصى:،ةالفطنإلمكرب!اس-الغليظالكرباورومنإثوبا

لمالرعيةكبعضالأسواقفى،ويصنى.!بليفسدفهوحمائل.إهفةنانعلان

مندلكببعدون....وكأنوا!."كلامهمق،أغلظمنهسيممعالناسأدنى.كلماوا!ت

المحم!منة.والقدوبئوا!اخدلبالنفوىألممناس!ويحكه!ة.الدين!ط

لمفقرمنهينظلوا!لم،.ؤاهمضرائ!منا!.أطعمةاأبننىط!ام!وكان

فقد.رجميت!امن.!للفقر.اءام!اساةذلكيفمطود!كانوا.و!لكن!.جزأو

جميعهيخرجهأملاكهمنطاظط611(ارتفماحطالبأبىبنلعلىكا.ن

!."إ..إئمقراءاعلى

فىالضحابةاتننأرلم"سائر.ذللأوكان.بالمالببعبأوبئ.بكونو.اونم

ذكرفقد.ا..621(عالتبؤةفن"قري!ذلكفىالدمسببولعل.إيام!

الضحياعالصخابة".امنجفاعةاقفننىعالمانأيامافى"أنهالمدممعودى

،ء:.د!والرور

دينارألفوماءهة-...ح!عمونخازئهغد-ضكلببىملعثمانفكان

ألفمائة"!غببرهما."وح!نينالقرىبوادىضياعهوقيمة،درهمألفوإلف

الزبير!روكمنا!وا.احدث!نوب!لغ.!عيرةوخيلاابلا"هـخلف.ببطمار

رفمعبىا:.ويقال.!.ا-لزقيعا!از:ةاعالوفاو...وثروةدخل:ارتفماع6(1)

بكم!هـرفاعايامهذهش!الجرن!البيدرالىالحصادبعدحظشهاذاالزرع

وضهها.اءالرا

ال:كلن!توب!اط..أ!البذل.منالدكلوةمتطلباتهو:اللهسبب)62!

او:قمتقوافراتكتم.لهمفل!ا..على:اهستقر،ارا!اوالعهل.عنهاالدفاعفىوالجهد

المؤالف.1هىميذ!-"هاتأاكا!دكأروالض-ب،عك!همفأ!سبح،إ!لاو
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كأ4!كانث.إمه.ء.ة.وا؟لف!فربرألفءة-ه..:وخلفءديفارألفخ!سوئهو!اذةبعد

المث.ذمنأكثرالمدمهراةنأحية/ومن.يوبمارءكلدببناألفالعراقمنطلحة

بعبماكأألف؟ؤ!له،.مرشأنلفعؤمهبنالرحمن1.!عبد!مربطجملى.وكمان

وفاتبما.بعدصز!كهمن.الريحوبنلخ،الدئبممنالامأوعفمره

اأدففا.ونمانينأربعة

بالفؤوس!ةبكدسركانماوالذهباللفضةمنثابتابنزيدوحنللف

.!دييذأر.ألمفبمائةيقد،ماالضياع.ؤالى10الأمومن،خلفماغير

.4لاشئكيثدرببواالكوفةوابمصرأيضا.1وبنىأ،بألبصرةارةدإزبيراوبنى

با!كضى"وبناهأباندينةارهداوثميممبد،.+بالكوفةد.ارهطلحةب!نىوكذ!لك

ورفنرث..!لعفيى-أبا-ذ-أزةوقاصأبىابنسيمعدوبعى،والساجأ!6(الآجروا

ارهدإدالمفداوبئى.أعلإه!.شبرفاث.ءجملنئ!نجظ؟*.وأوسنح.؟.فضناء!ا..لنع!

!،ء...".:.ة.بز..،المباظن"وااللظنافوجصنصنهوبخعلهابأإديئه

ذاط!،وغ!-فارا".ؤ.ديئابىألمفنحصسينا،(بنت..هنبهببعلتئ("وخلف

...."".درهمأ!لفثلاثمائةفيمتهمأ

مبب4الالسها1الفتوعفيهااتسعتثلائقئ.سفةنحوحكم!مدةوكانتإ)

أفاصىالىا!لغربفى!"تونعم!"أورريقالةبينماالصكأبخيلىوطئتحتى

.")64(سمرقندا"اللىالنص4!ععرت.الثمرقة!خواسعان

الخليفة:وكزانةافطمالمال.

ن!ثإذ!فكان.المالطبي!تىبينازنتواهناكوكاق:ميانزادم!قنال!

المعو!قييديمدأنالخاصسةماللمجبتطعلىجبالعامافالبيتفىما

المكولة.تفلسىلا!تى

اللبنمنالطوب:جر71وأ،.وكللعرهاالجدمبفتع:الجص)63(

.البددالخثىمبمننوع:اولحاجو،وضمهاوكسر!،الجيمبفتح:.ةالمحروق

..Alصاب:الامسلامىالقهدنت!ار!خ)64(
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ا!ات!ابيتيمدالح!دعبدالععع!لطانر)يمناماكميراهذاصرنادفى

المخليفةأنكاملىجمبسىبنعلىإث!)لملوؤيررقعةمندليلىوعندنا.ثروتهمن

المحهتفىالخليفةوكذللق!بم109-298-ء938-927)المصضد

المقليلىفىالمنظرمنبهعرفماعلى(م109-709-!1928-5931

يكنوأبم"الجملةبلصىانجطةلماغخاصسةمالطبيتمني!نفقانكاناتإليدسمير

جاريا.رسمأصارقدالمحتضدع!فىا!خاصةامالبيدتالىاللجوء

(م32.،-709=ء032-593أ)المقتدرالمخليفةعيوورى

ضىأءإدتهبزع!هنهأخذالماللأنوذفلكالمخاصعةمالبيتاسعافننزف

م279-ء5031عاما!لقرمظىهحاربةهىمالهكلأنم!وقدالحالتحس!من

.ديفار.ألفخصسمائةالا

ونففأتلمانحبمموسعمبنفقماتيقوم2نالخليفةعلىجبثكان

الرسلىبندقاتوالقإ.هبم،المعععلمينأسر!اءوفدإ،أن!مائعةالعزوإلت

بطفقاتيتطقماوكل.العطاياإما.الخاصةمالهبيمتفنوذلمكاردببئالموا

.ال!عأمالمعالىبمبآمقيؤخذفكانالخلافةدار

،!"8
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الميزاثهيواق

ا،طلبيتالىتردالمتبىالأموالوجوهومن:(صنزفيم2lدمتال

لبيتببوخدلاوكان،لمهوارثايخلفول!يموتمنمو،اريثمنيؤخذها

-293.)المبغداتئالخطدبكقبفطلا،ا.لمدسلمينميرالثمنالااهـا!

ار!داوكان-الماللمبيتالىماكانمتاذاا!نى:الخلبفةالمى!ء462

...-ديئأصامائعنئذلمك

أمرافىكتاباالمقف!وا!لخيليفةأصدد!!م239-ء311ا)حكأموفق

يخلفولاا!لذمةأهلمنيصرت!منتركةتردأنعلىفيهنصالموآريث

إنبىاعنروقبمابمكلاوذلك،المهال0بيتعلىلا،ملته!ملظىارثاوا

المسلم،1يرنثلاالكافروإنألمالكافريرمثطلاالمعميملمأنمن!!

طتين.إفىئؤ.ارثلا4وإة

تبحثالقى.إلمساكلامقكبرىصمألةهىالفقهاءمنكليرتجادلأوغد

الأباعدالمىردهاهنبدلا،المالىبيمتإلىالقركةردصسألهو.هى،حد!ثا

.الآرخامذوىص

أالفقهاء1منكنيرا.لأن،المدمميلميناعندالمعسألة50هذثسأنادزأوقد

الأسهممن!ريحززواإأقيجرزلاالأدتينا!هارببطعضيأنالىذهبوا

..أ.لماكبيتانصعيبفص؟ذ!ككةيفضلأفاأفا"2ناالثرفىال!المفتر!مةا

ديوانببميممىخأص.دي!انأهشىءا!جرىالثاللثة.المقرنوهى

-968=ء927-256ا)المغعمد"الخليفةغلافىوذك،المواربنه

فئو.الاغمناتالمئاسلظلغواسعاجالاالدير.انهداوكأن،(م298

ا!دمممنة.إبهن!رلمماوأخذ.اربن!!را

للاستببلاءالأمزاءلشصةيكبحأنالرأإصىأبخاليفةاسعقظاعوفد

فوجه!مامالأؤنخلفآ.هالةرجلأأئةحدلثطقكد،.الئأسأربنآفواغلى

1981-1/918ا!رىاابع،الراالةرنفىالاصلاميةاالحضارةث!)5
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ا!سا!ىاعرففلما،وضاعامالاوحوانيتهدارهمنحملمنرائقابن

منأتذماجميحبرد!فأمر،أطقهبعإ،د!.ائبئءابنالىواأنفدأنكرهذلك

،.ائلى.موضعهالمعاله

دAور"م!الافراءهن.ببفئهؤأهلى.ثرلةالمكزكقعنأ!لننئ!هكلنموفدا

شبباسكه.ل!ة"إف!،،خاض!ابلوعفضنأئل!فنأكد..!لكئه"،مههإوئ!ب!!

.)66(ل!ئزكائظ.بتعرضؤنلاأئ!غير...زدية.وزسئومعجببة

وارثغببرمنا!لنزكةيضبرو.أ.أنمن"يحاولمونالحطكماممنوكان

لممةبئأ!لمم!ظب!ت!معلىاىقالهونالاسلاممىيوجدلممولكن،علببهاالحببسفؤلو

.لميلادىاعثصرالثالمثاالفرنفىالهجلئز!افىكأنالمذىا!اقائون.مثابزبهبنه.

غام4!سفىالمد،ب!ذادحأكنمإلمدفييوسعفي!اعفال.محاسهن".فنوثان..

الطخباربغفن!!ائحه!فير.ع!دمألمرةالمببةخفكبم...أئهأ.!-!*ةا!4".اة

المسلطانائةحزجم!خك!لا:.أففالط"و.ارهثأللفيتللالب!.؟:إ"له!وقمدفيالمضتري!ة

للصبتأخ)كأ.ن.بفذ:لهذة"جا*ءفلما.نجرهيصمحأنالىيذزك.لمهاليدم!ما

وأوضلإجيوشااجمبى.بابهفصد.للنزكةصععمتحقبأئهضرمنبكناهب

لبما.ال!عاءأظصء.!نبر..المى.إ.لثاهفوضلقلم!نا..في..،حأخق.فقضىابكنأتنباللإ*!

المجذوثب!.!ب!تببئالمخبووبلغ.عليهوالمثناء!لهبا!لدعاءالن!اس!فضعج

!.ا!.هب!سه)1671صبمبر

111ء01*ةص*..!ن!

"+./.*ا4!!.0001.ج.ا!ئئزكائا!ند؟!.ؤضز!-ائأبؤلن!ا.41مهخمه"-!ة

ميراثلتجوفى.!اثهاالميزا1:القدييأصعكء؟أنمبئزص!كبم.ثىكبرء!!بذلم.ء،111

حئابنزكا.ثصرإئعبطمبئا"بخبرؤمهبخلامته.،،!مبنئه.من"لهارثوا..ل!

!أ"ا.!11+"..ء..71..1.اء11011،؟.إ.وبيه.إ.اووإإا؟مغ!ا

نفد.ث!كر....ثبمعماب!ظمالماب!ظمينحكانمامنكديرمحاربةدكروقد

:للجلهـبمب!مة11وثورتمهماهرةاإحاإأهلمضافيبباءهـوالكطأله
إ\،./.ءئأ.!مأ!..500/000000005".!01511!05

!...ا.".،..!.103؟01/

-ءام.إ-3؟1ء:10010!!0001-ص!لى-صسى

!ما،ف!إ.فيإ""ور!كؤفهملثىأإمنهضإسب!غاا.4إجمليذئىا".م3"0لعئىلمةكلا.،هصلإ؟6).ا":...

م8771عامم

11،ؤروفي"ةةط.إ،يم8؟001صى09ب-الأثبيزإاابن.اتاؤيح)67(

اذ؟ب-فط.،..فيبم9
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:الم!(الم!عتمدد!فىالمولاذنجوروصفهفىالمعتؤ.ابن.يفول

حالبحممحناللهمنكان؟مالحبوهواوتابخ!رذى

الأثمانغالييةودا.ئ!بعللدمملطانعشس!دكله!ل

جليلةولاذامن.صن!غيرةلمه.عندىفاوالله.لا.فمثسالى

خسارةذاالممالطفىأكنولمإنننجح!ارةفىأربحتو.انما

اللبننجتقعالواأوقدوه.التبن.بدخا.نفدحنعوه

سقرفىالمالمجمعاليت:وقالوضجرالحياةولاذاحتى

1196(العدنقالمثمىوجثمىيدممتطهاطلقافأاطلبوماا!وأعطا

*سلا؟*.

((المصالرةالأموال")ا!ا4د!يوان

؟انصاالرةلحظامطدفيأكيف.

بعصرئئصلالإلمملإبممىقدببمةوالمصادبى.ة:از"أ07(زيدا!جؤرجي.فالط

اذ!فكأئوا.اتالمصادراعلبب!وفلعتفنأونطالعمالطوكان.المراتت!دببن

أأجذ.المفرب!ضهةمرننباذ!صغبر%آخبرله-بب!أونجارة!نمالاالأ!سبو.ا

المخطاببنءمررو!لطكذلك.أطالمأببتالمئأضاتلموهالىإنصفدهألخلفماء

ضاسمة،ذلملطيسمونوكانوا.والبحرينوالبصرةالكوفةعلىبعهاله

.ضنم!اظرةأو،

أ!اخرفىالخلغاءال!صبتبح001أصيةبنىال!الأموراأفضتفملما

،المالمقاجمئدها.ما.:*جملىحاسببو.هالا1صلهعنعياملايعزلونلاالمدو!لة

وهوا).استخراجااهذيعمموناوكافوهـ.يأيدبب!ايىذصلماا!الحهننخوجو

(..الدم!ملطةفىصبئعلى!.!اكد!بنء!لقالهولق!بورأول

-191صاب.-هجرى!الابعالرا"القرنفىلحىصلاا"يهYاةاالحضارة..)68!

..ITT-ا.الأصابالمعتزابننانشدبكا،391

(W)ا!ف!حبجالمكممير:.العئقالمئئبى..

.لأا2-ا.6اص؟بالاسلامىاالتمدنتاريغل.*
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أوائلفىأل!مال.معظمكانالخلافةالعباسميون"منصةننم!نمولما

الاسنخنراجالىيدعوماثمةب3قولمم.إعماميوااخوت!مقإدولةا

المىالأعمالانلفلتثم،)71(بعض!سيرةسيماءتن!!لو،المالصمةأو

اجالس!ؤخرةىوالةنفالم!عالىإحمالطافجنح.أهل!غيرمنالدونةرجال

عليبما!استولهمالاسترجاحأموالم!مصادرةايلىالخلقاءفعمد"الأمور.ال

لتبضالاعاملايحزللافكان.المنصورأيامصىحنئاللحقوجمهغيرءن

01،المظالممالبدتا"سعصاهمسنقلمالبيتفىكهوتوماله

.(!916-158سمفةا)الميهدىإئبأمفىإعمالىاننعدىوقكياثر

،العمالعظالمالاهىوما،المظالمفئالنظرا!لىنمةالمخلبهذا!اضطر

أوأسطفىالممفذىالىفالمأمونفالرثسيداللهافىىبعدهفبهانظرثم

ة.المثالثالمقرق

بلهصر،أوبابتهبنأءعاىالعاءلطيخفهتأفهالمالىألمكدسثبطأبو/ابوءت

،إف.أمائةأولاف7بعثمرةويطالبمثلادبنارإلمفنصيأوترعةحفرعلىأو

عنكلضلا،ثذاودألفتبدستيندنمانيرعتصرةفيهب!!قونماتمررو.اوربما

المقىالأموال!فروقمنل!يجتعقدرما،وغيره!اا!لض!احاغتصالبا

عجففنقهل.إ؟7"وا.لذه!الفضة(غملتىا)بين.اجالمحشعةتيفبضو!ن!ا

إبصرةاعل!الرثسيدعامللسليمانبنمحمدإموالطبلغنتاذاذلمكبعد

أءمرا!وبخلغالت،والمستغلاتوالدورالمضياعل!موىفىره!مليوقخصسين

الجنوحالاالرشيدببرفلم..دوهمالافثماندةماهانبنجمسىبنعاى

.ا!لضتادرةوهولمالاسشخر.اج1ا!ى

بعذبأعمان!لاسعفلالم!أمراهايطللبمالعمالمصادرةأنعلى

العامفىمعببنافالاالليغاللبفىالمعالىلبببتمن!ا!لوب؟!ءبحة"ي!ق!

اظهارها0والدولهأمواكعلىالأ!إربمنالعمال0لحرصودلك)71(أ

.ااالر!يةالقلوبكيسياا!م!الةمنأكضلىصورةفى

للذولة؟العامالرخاءظا.هرةالكانبنطعىغقد8بيد!ةبلاذعوىهدفى؟7()

وفائض،"الخا!عهالهمأموا!كأيره!مالعمالىأدمتثهاروم!مهرلة،الاسلامية

المح!صسبةرقابهونسى،مرتبعاتهم
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،الوزراءالمىالمغصمبةايلثروةوقحولقط،ونحوهالضممانسبيلىعلى

المالبيتعوزإهسدسمسبيلاالخلفاءيجدفملم.اننيات!وفدم!دت

هملاع!بارثسدةولاا!جوراذلكفىيرونلاا!لفاءوكان.بمهمادرن!مالا

.7()مالمالطيتقحضومنمختاسماأبدي!فىهـا

إ.-!ب-جم

(!335-592سنةإ)المقتدرأيامفىمعظمهاالمصادرةوباخت"

صمدرفى-الأمورتدبيروأورضى،ستهلصغربهاسمتخنوااءالموزرلأن

الأمهـالط/بدوتوخلتالدن!افخزبتط،وخدمهونسائهأمهالى-أروإمه

ات!،مصادروكثرت،أبإفهفىالوزراءتبديلىوكثر.ضل!ثمبدوأعطوخالع

أموالهفأخذتالمصودر!ووقبضالاوزيرفنوما،اتالميدرابنا؟اأول!

قدل.أو؟دمجن

!4المصادوةتقحضى.

حاجتهمعندالاالمصادرةاللىيعمدوف"يكونوانلمالظفاءأنءلى

إد!لة،انفقاتمقلمغيرهمأوتالج!ند-قباتمر-لأرزاقاهـاذإلى

ن5لهايعرخ!مالعممدانقروص!عفدالىالليومأوروبادولت!عمد.كما

كبيره!صروعإولحربالررمةا!نفظت

:المصيةوةياامز

الماللديتحفاإلمعمالىأواء01!لوزرأولمئكال!أموبتبروناللحتافاءوكان

ذلكنجا.هموقد.اجحافاأوجوراي!عدلافاستوجاعمه،اءتصبوهقد

اله!ىنالمعالمدولطمعظمعبئهتحتتئنايلذىالأهاىاللديناأث!قالىمن

وثضطر؟العمت!لاكه!ووفائهفىثلثهاأودخلهاربحنحوفيهذهب،الهببىم

وخصوصاالدولىتلكاأصبحتحتى،ذدلكأجلطمنالضرائمباسعتنباطالى

.74()كعمعبابهيرجوفعملكلعلىجعلاألمنالسلهظف،المجلترا

..18Aص؟بو165ص؟بالامعصلملأمى"الانهدنتاروخ)73(

.166ص2بألالى-لامىا!تهدنتاريخ)؟7(
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ألأموال+المصادوةلفعا!ذام!.

المصناذربدطأد"!ا.ءيحوىالذىإل!ثبتمنوثرى":)د\(ميدزأدمل!ة

ببعاط!لمحهاهكافوا)76(جهابذةةإو/الدولةعمالمنعمالاكاذواأفهم

وا!!متضبالمصادراتنلنعلقوركاياتم!تالهثهىغيماولببمر

قا.طونبةهطريقةغيرمنوجوراظلماالخاصةالعمال!اذأمبىاالمحكومةلأخيذ

بحادىكاقضنىالمةبقءلىاباالوزيراأند!)معبمكوب!"ابنلل!نافيجكى

ا.لى!ديكنولبم..اتالفراأبنالميباسبىاين.ال!طاب.بنأخطاباأبأ

.*ؤلمزماسصثةعقنرينالئصرمطئزفيكان!لإنه.وافيادال!؟خق.ا.علف؟-طربقا0

..،!.صببعننهبدخلىوقينعمنزله

الننرنأ،هـائلفىفكان.أطاوأراشلىتقلبقدالمصادرةنظامنجأنعلى

صهلمةله.كنا!نثمن.كلصارذللكوب!عد.اللعقابفسوبمنضربااب!عالرا

وأحشهور؟لفنجين!هصادبىفكاق".،!دهنفاوةف!متنملتبهااحكوهةبا

.متا!:

انمتخبم!،الفتولةفجروزيركافأنبعد.عبادبنانلصاحبماتولما-

منالأجمىإههدا.،ا.أزسنلىاأصالهببعضىلاكانحئىللهاالملكذبير!ث

أةوامبىفاع.كلب24!إ/كهلهلةوله!جدطم4د3اوخزالصاحباوداءاىا*-اط

كانماونقاطب!الطالمدواءصو،عذدهبم.-مودءةدي!نارأكو!مد-ينا!أابعاكعة

.-4.الدؤلةمخردارانلىوالخزائنالدارفى

علىيسلوإوفيكإمواأ!ابعمابعضبى!.لمرأنمنالرس!م!.هدائثمأومد

فعلهبفااثسبيهوهدا،جأعهاأ"المى!يضظرونثم!حقبعيرالأمو.ال!

يدمعواأفألبطبمإليساربوئمأمنقوادهألزمجين!الأولئابليون

..!.كبيرةمبانغانةلفخز

.391صأب-اله!هـىابييمأرااوقيرنف!االاللهملأمب"أحخصارةا751(

7()̀lبمعنىا!ك!ذ:ا"فارطمىاو!ه"اوا!مل،ا،عمبلىايريد....أصحاب

.ر.ايلأ"عاحا.تببوماال!صوالشلاوو
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هعاملاتل!كانتال!أموااتبزكانتالذينالتجارجميعأنعلى

.)77(ذللطب!ظناقيقلءلىأووفيرام!الامنهااأصعابوإالثولةمع

المصيطدو:اثباهتط

إقفىءدي!ؤالمضادوابخبافي!يد!دع..بمفنض!مأه!االنئالموثائقؤكائت

لملوزءبرءوالأخرىلمل!يوإقاحداهمانس!خاتينعلئت3تباإلمصادريني

ا!*-ا*

291صابإلع!جرى"الر.ابعا.أأئقونف!اا،!مدميةا؟ح!صه،رة771!
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الالععملأمفىالمطيحة

المب!ح!هـالأبيضءلىسملطانلأوروبايكنولم":لم!)8جافزادمقالى

يريدلمنلابدوكان،عرلمجابحراكإنفقد،الميلادىالمعاتنرا!لقرنخ!لال

نابولمى،أ"فعلتكماالمعربودببخطبأنمنأمرأفيمهلمنفدمعطيقضىأن

.ت؟وأمالغى"،،وتبقه"

يرثىبحالطالعهرذنلكفىكانتنفمممهابببةرالأوالملاحةاأفوررفي!

إنماطمىاالمهدىاللهعبيدمر.اكباسننطاعتام359ففى،الاضعفمنل!ا

هذاضلتفعلوأن،تمن!هماواأق.نجنوهومدينةفرلنساجنوبتغزوأق

الفاطميين/أسطولىأنمعو!لكم1514-1101دامىفىباببزابمدي!نة

التفمأسطولىمنكفايةأقل!الحينذلكفىكان.أفرمقياثمعمالطفى

بينة.بصورة

وثلاثينستةفىعرضاالألمجح!البحرقفطعالمعرب0مر،اكبوكاثت

التىلملرقية!واهى-ألحطاكيةاحببأاخرهاللىالغربفىصدئهماتيوميا

تمج!اوىءبناءلميلادى-أهـبماأنناسمعا-اللهجرىالاثاكالقرناأثثاءفىكاهت

الأذىإكعر.يؤذي!هاكانهولكن.المعاتصممالخليفةحصنهاوقد"الاثسامفى

وكأنتم!العمسفالةتسفىقبرص!وبينبيلنهاالممساءتحتنابفنةهابثهوجوفى

إثإث!ااالقرن!هاأواخرف!إيعفولهىاويذكر،الدس!نمعظمطإيهالل!ح!

.1()97(إءركبةاألفيحيتملءجيبا"الث!إمأبلالم!طرمبتاءأناالمهجرى

الحربىإيناءاهى-ال!رىالرابعا!لقرففى-صوروكانت

مراكبثخزجومنها،الصناعةداربهاكاناذ"نلبوزنطةأجهالمو،لمرمىالال!

ولمكن)08(جليدةحص!ينيد"وكانت،الع!روملمحزواالسططعان

2باالهب!ىر.ابع11القرنفى"الالهىءيي"إإحضارةاة،لبط3)78!

.366-ن!65ص

ة7؟3ص.اليعقوبىةيهجغر/1)9!(

.327ص.السابق"المرجح)08(
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هدهغيرالاسكبمبلادعللىال!رىالز،ابعالقرنفيالبيفينظيينزحف

افممعابم.فىكلهاالأحوال!

وخليجالأسمكندريةبينطبمعىصناءأىالأيابمتلككتبتذكزولا

ائمأ-دا-لمهاعرضمتالمراكبوصطظاذاكانتالمتبىطر.ابلدسغيرتو!نمس

مبباءوظنت،الأهصةفيابلدصطرإتلىتوندم!وكانت-البجريةا!رياح

قدجا.المبحرلمميدةكانتإللتنىا4قرطاجذموقحمنمقربةعلىالمقيرو.ان

:عيذابص!فاء.

"البحرتجارةبينالاقصالفقطةهىععذ.اهبط!وكانت:صيزآدبمقال

الناباقة،المثم!مهـعابمنمأموناالمساءغزيرع!قاج!ناؤهاوكمان،انلنصوتبارة

."أنب!حر،بطريقوزتجبارالميمنواالحبثميعةفنالبضائعاليهاتردفكمانت

قوص!،أوإسوانالمىروماعاثحرهولصسيرةاءالصحرافىالابلعلىتحملثم

نهايةفىعايذابب!لغتوقد.انلنيلافى.ائلقاهرةالىنننقلضاكوهـت

احدىوأصبحتلمالازدهار1من!مةدر!جةا!رىالخاصسالمقرن

إلدمببيعرفولا،البلادج!عمناكبالمرااليماتختلفالتىانىالموا

حجاجوكان.بمهاتمرالمث!رق01!لىأفريقياشمالطتجارةيجبعلكانالمذى

-.ء06.6-045سينتىبينعيذابطريقعنيعسعيرونمصر

.(ما1358-1558ي!لم

:فقال.م1183-!957عامفىعدن!جبيرابنتحدمث؟قد

فيهاتحطاليمنواالمفدمرأكبأناسسببالمديخااسىمراا!حفلىمنأنها"

."الوأردةواالمصادرةإحجاجامرااكبعلىزائدةعنهاوئفلع

الفدسلعمنعابذابفىثم!ماهدهماأكدرانا:ذلكب!دقمالىثم

.811(المفلفلأخصصال

ا!زنج:بحعر.

أسمافلفىالمسلفينمراكبالميهتصلماأقمىوكاق:ميخرأدمقالط

الببهاوا.المزنجبلادأقاصىوهى(صزصيقإ)سفالمةاظيمالزنجبحر

(8)i66-64صجبيرابنرحلة.
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المذ!بمعدبئها-بقصعدبنجرب!ؤكان،افي!ن.وا!الحسيهىببرالعماتمر.اكبتت!مد

مالملصناعةأبلفبالىمنهايوخذماأكبرإ!ديداوكان،"لاندوناماتف."مى

..)82(ابفيمةآلاننا.عظييمةالفدءثثهروضنحوكانشأ

أفارسى:ولانخليبئالفأوسىاالحو.

الأسلاميونإلبحريونويعقبرأ..:337/ةصهز".إ)ادمقالطثعبم

يحمط..ببلإدالبحرهذاان.:.ويقولمودق.الفارلسالبحرمبدلأء((عدن))

الذىالمكانيمبنمفربةعلىوينتهىفارس!خيليببجالىببصقحقىإذحمرب

المحالجامنيعنبروفيافكمانواذللكبعدماأما.خدممتانيلبةتندهتبق!بىء

فاذأ.موسعميئفىالبجرينهذينفىصبسورةالملاحةوكاننت..الهندئ

الآخر!والنق!لبهاهاجأحد!!اهداأ

وحوالى.المقرصإنبعممببسميعةأسوأنمفاصعةالعربخى6!لدم!احلط.وكان

المبحرببنبلادفىالاقر!مانعلىبحملةالبصرةأهلطقامم815-2-*:!00عام

!أثسقطرة)!شمقطرىجزبرةكاهتالأحمرالبحروفىه.3ءقوا511ولمكذ!

ليقط!عواالهندبواربخ"مرضنانالبهائأوىوكانشأ.،.لإقرح!حاناخطرعتنما

المالسلمين.علنئإلطريق

ببنقنىءشلم.غربيالأمراا.لأؤشائناعملا.!!مبرالقرصتةهذهتكنو.لمم

نينباسميعممص!ضلاوالاصطخرى،خاصىالفظاللقرصانالعردب!

!.عليالاسم.يطلقكان.ذلمكاعداوفيماا"البحرمتلصصةا":فيقولظ

.seuqrث!كاه،3،،الهئدئ

علىالاس!لاميةءالمملكةمؤانى.إكبروعمانوسيرافعدنوكانت

ئهر-ممننبعلىة)ودنجبلألبصر"الأهميةفنىدلكوي!لى.،إ،نذى.االمخيط

.كرفانفرضةوكا!ت،وهومز(الس!مطد

أ.ءص15:ععدن!!

وبلادأفري!هيير.الكبيرالمفنجطو،ىعدن..-المؤكؤ:!وكنالحئنا)83(فالبثم-

8()M936صا-بالهجوىا!عإالراأ."غوتفى"الالملا"ا.الحعخم!إرة.

.2/371ا!برىاادهـابعاذ!رنفىالاه!ررهد"الجضطرد)83(
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الم!نفدسىنجيس!هاومصروابلصينالفدبينالمتجارةارتكازوفقطة،الم!عرب

دخلهامنالمناسمن.أنعنهاسعأنها.ويحدتخنا.-ا"المديميندا!ببز.الأضلا

م!بخصمماثهفرجعبمائةدخلهاومن!+.من..ديناربألفقرجنغدرهبمبآلمف

.أكافوبيبهدخلما.مئها..ب!لمرجعدكلفا.بكئدد!.مقؤض!

/.--:ةلعمحيمأف.

فاربم!صادراتبهاهمرإلتىاانقزثحسةفي.01(!نسببرامها".وكألئط

جصبحمنالمرأفيتخصدها،،.الفان!سىالمخعليجعنلنيوكا.ذت!،ووارداقها

الميمقنجضيائح-كانتبلى،خاصط.المصينلبض!ائعفزخسة،-وكاندتالمب،د.

.بسيرافالمروا"كفعلنىئمل.الصعين"الىالمرسلة

الترنا0آخرحوألمىبهاالمراكبمننوخدكاندظالتبئالمكولص"وبللغلت

عمابم.كلفىدينار.ألمفا253مقلمحواان!رىالثاك

ذ.!لكعلىشماهدوخير-كلهافارستجارأغنىمعميرإفل!هلوكان

الدص!اجخدثيبمبنصنيةعديدةطبقاتاذاتعاليةصميم!اكنمنل!كانما

بن!اءفىألهمقاأنهأصحاببماأحد.عنالاصعطخريجكى،.وا!لثمنالغالمى

.8()ثأجيرهجمنلمباسهس!لا-يقصزاهعتفي.ونزاه،دينارأ!لفثلاثيندإرء

منحثيروكمانأيضااالمبصحرةفىيطكيتها!اجرش!رأفلأهل!.كا0....4
........-وهـ..

الاضطخبريبىواهماذلكفمن5إلبحرفىكلهاصإنن!مضموندهءيرافأهل

طحوأالم!فينةمنيخرجلمأنهذكرحننىانلبحرألفمن!رجلا.أنمن

كلفىاذجه"حاولمقضاءصاحبهأخرجاالمبراقارباذااوكانسنةأرببينمن

عنهاتحولطوذتنمغثمتفيهاهوالقىا!لسمقيفةألمكدممعرتاذاوكانمدببذ"

احريهالي

ياجمئنصادبنمحمدو.هو.ألمعهدذيلكفىالبعمفنأصحابأش!هروكان

4لأذصمورة41مترسهإنأموالمهند.ملكأنويذحر،"لسيرام!أؤأهلمن

لأثتمصصورأيقتنوأاأقالهندمل!كعادةوك!الحتغص!ذهتهأهلاكبركان

حرفة.كلفىألرجالأ

./1372بتز3ادو131ع-381صئالاصطحض81()
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:اق!اد.

-المعربشطنصمصبنجاه-هنادوكان:إ/(مينؤ)5ادبمقالى

حصنذات،صغيرةمدينةفيهاهليجولاندجزيوةننسبهص!غيرةجزيرة

واكثر،صمالمحونوعبمادرباطاتفيهاوكماق.جمادانمدينةوهبى،صغير

وا.لمبحر،ضيقبهاالمناء)أنغير،الحلفاءمنالحصرضفعونأهلها

عنو!فرينضعبدينبهاللاقامةيقص!ولهااللنإس0وكان،طالقعليها

لم!أفحةحاهيةبهاوكمالهت،عثداهبمنجبىاكبالمرارسوموكمانتلمذنوبي

يعرفموضعانلبحرتجاههنها.أصالطاستةلمحوعلبىوكان.القرصان

مرقبعمليهابمنىقد/الماءفىمنصوبةالمختنبمنصدفيه،الخث"باتب!ا

بهوتدممتدلى،المدممفنبهلماتقدىبالفيلالمرفبويبوقد.ناظوريسكنمه

وسميرافعمانمنالمبىاردةإلمراكبعلىوخوفا،دجلةمدخلعلى

001.وعرط

**،*.

:"الفنلى)1الخفعباتوءولف.

ا!لحنثسباننهةهذهديصفالمجوىال!إميعىالقرنهافىخسروفاصرقا.ل

الأرضعلىنولفبحيثممنصوبةالد!اج0ختنعبمنأعمدةالخئصباتان

المبحرمعمطحتعالووهى،أعاإهافىذضيقثم،واسعةمربةقاعدة

.)86(لملناظورمرب!حةحجرةيأعلاماوفى،منزابخممممين

ا!ب!ى:ألنقاتيمف!.

:ان.أسماءربابنةالميلادىالثامنالقرناأخبارفنيحكىجتزادمقمال

((خانظوأ)إمدينةة!البحريةاالقجارةديوانفىضيدكانلننهالأجاروبالسمفن

لهاانلممماحقيالمراكبقفتيش!بحقيطالبكانانالمديوا!اول!نبالعين

وكان،وخ!لىيىننصدرسوميأخذ.وثان.البرإىأذخملهمابانزالى

يح!اولمنكلوكان،حظوراا!اقيمةذاتأوالنادرةالأثسبباءتصدير

.ابالحبدمى.يعاقبأقصيب

/Tyrالاسلايية0ا!حضاوةأ)85 i..

.؟37صابميتزدم3)86(
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ا.....:ألصيفى"

التضقمىالا!تعلاهلةالتجاريةإلمر!اكز03ثنارببخ:،ويسود)87.".فألثم

ألآضطزانجأ."..منثشءالأمصى

فىاسلافية1تجاريةاكزمرااللعهسذلمكفىأنقنععئتق!نكونوربحا

واأس!جملىكانالميلادىالاتاسعالقرن1-أوائعلاللضين-،...ومىلكنسأحؤىنواح

المصبين،امبراطورببعينهصسلمرئيسىكان!تؤنالاسملاصة..فىالبالية

يمعالتاذا!ا،!المثمبرليعةبأ!حكامالجالالةإقر.ادبينيقضىالرهـببع!اهذاوكان

المنمعلمينهلمسلطانخطبتهفىودعأالمسلمينفىورطبا!هيدأوا!لجمعة

قبضانمدينةالمىوصلوااذاالمبحريونكأنالمعصرذللكوفى

أثسصستةالىالدركوضمنو.اء/انبيوتفىوصيروهضاع!المصينم!ن

03دلم(إ)ثلاثهعث!سرة!طمننوخعتثم،ا!لبحرببينآخريدخلى.أنالى

.الجاراالمىالمباقىوهبسلم

وجله،الثمنبأغاىيأخذهشىءالىاحتاجااذاالدملطانوكان

فكوبئهبخ!سينالمنالمكافووالحكومةقأخذه.مماوكان،فيهببظلمولم

بيعالدمملطانيأخذهلماذاالمكافوراوهذا.فلنن!إفأوااللقكوج

"ني.أ.لمثفنبنهمعه

قشرواهو،والمذبلالمنحاسبىوقضبانالعاجأيضامبصعتوردوكان

ألمصيناأهلكانالذىا(!نزسنأ!حدروانإالكركردنوهزن،الدشملاحما.

ئ!تاهدبالمدسلمين.مراكنهكانتالعصرذلمكوفى.طولط.المناطقءنةيتخذون

غفانالىتختلفالمسلمينالضيناكبمراكائتكماالمضمين....،بخأر!االمئ

أكسرةعلىقضىمنظهرحينم088غامحاننىوالمبصرةوالأبلةوسيراف

النج!اريةالعمفنطتقبىنأ(حنانقوإ"علىاممحتولىوا.لمالح!اكمةإتمذج

واختفت.وغيرهمالم!ب!ملمينمنألمفمائتىدأ،ه!لهامن!ضتلى،الاسلامية

زاذ.فدإدأنالمخا+نجقعهدهلمبثوما.هأ،لط.منا!ليحريةإلتحبارةهعابم

.الازداهأرالىالابسلامىإ؟جارىاساطأ

يلأ.76ا،374،375لم2ةجنزد-)87(..7

الحكم!(نظام-12)
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.كاةتونمدينةفىالمبحرن11ديوتنطبمأعيد:بم719عاموفى

الأمروأصدرتبم089عام.المخابىجيةا!تجارةالمحكومةاحتكرتثم

وجههوبكوئلمانبلأدمنبال!نفبىالأحباينبمعمتاجر!وجدمن!بنعقاب

.بال!نعار

تجارمنكليرااياتالمرواتذكربعدهجاءوهاالعصرذلكوفى

طبئ!اسنقبالاهناكاو"اسات!قبلوا،الصيناصراطؤربلاطزارواالممصملمين

.المؤرخلهيعجب!ابالمودة

اشقوارهمجانبالمىك!ئنموثسوانا"فىالتجارمنكثيروامستقر

..كانقوقفى

!أ،ثغرىا"هاننجثسبفىالبحريةنلاتجارةدوااوينألهشئلتطم999عاموفى

اجابةوذلك.انىالمو1منغير!افئكمانماعلىزبإدة.(!ا"تانجنسوو

ر.احقهمءلأسبابأودتوفيرا.الأجالمل!باإؤبخار1طب

المعربعلكةان:الصينكتمابأحدو!مملقولبم1178عاموفى

البضائع1منبهـايدخرماكثرةفىالأجنبيةانالمبلدامنآخربلديفوقهالا

ئم-سبومطراةوهى-وبالمبانججاوةذللىفىوبلميها.ا!دغاليةالمتنوعة

.كثيرةلأخرىبلادذلكب!عدتأتى

ا!لصمينالىالملاحةنتنعاطتجددمنكان!ا.أيضاالمؤلمفا!ويحدثنا

صغير!سفناالأمرلأولببخذونالدرببلادمنيأنؤنالذببئن01:قائلا

المىي!نتقلونثموكالملمأفلبمارإ"كلؤبلونساحلىحقىإجنوباالىب!تدممير

."سومطرةإ"بالمبانجإىأذحطهمكبيرةسفى

بوبففتضببهلما.خاضمعا!الصمينالىالجرىالطريقوكان

اىاحاجةغيرمن،معهاتدميمن11ا!سفننضمتتطيحالقىالموس!ةايلرياح

يستعانآلةكلمنخلوأالسفن1هذهكانتولما..ا!لبوصطةامستعماك

نمسميحأنعجبفلاولض!..بالمعاطبمحفوفةاللرحلةكمانتالملاحةفىبها

الوظنأرخ!علاماتأول!ردأى.اذااليعمارية1أعيلىفىالذىإلرجلىأن
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من!جميحبجيبهذلمكفدند"،أكبرالها"قمالمنكلاللهرحم:فائلانادى

يفونلماويبكونبعضاببص!ويهن!ء:"./أكبوالله":قائلينالمركبصئى

.السرورمن.جملي!هجيممد

صينى.موظفهأصدرفاظ.أحرىوثيفة!نأك:"جابيلزإيونيلىو!ذ

كانتالملايووأرخبللي.بين"اللضمينالثخبارةمعظمأنتوض!حم1178عام

.)8"الأخرين.1الأنجالهدط!ويمعض!العربأبدىميالهلزلا

:((بمئغا!ظ11ملقاةمه.

01،نلهفد-نجاجميامن.كقابفسمفندلل!نوفدممقطيعا":هببزآدمق!الى

أمحىاعلى-ضا!ط!لم!راىالبرايعاللفرقاأحو،الىوصد".فلهماولاهم-

وكال!،فلنئهامىا""كداأواا."كلها"1مديئهوهو."المدمطميناكب-ظمرالئئبهلغهكانجئطها.

..ا.ليوبمسمئغامورةالبلد*فبى.موضعهذا-

مندنهىوآخرإلفد.بلادأولطاهىأ"اكه)).أن:دلمفأبو.ويعول

الملعبعؤذييقولطوكذ!لكعرقلتوالاغخاوزهاأب!لهايئ!!لا،المراكب

طريقمنالمنصفهى"كلمه"بلادانا"!م449-2+عامالمىحواأ

ببينالدمميراةمنالاسلامأهلمر.اكبق!نق!.والالهاذلكطحوأوا!لهند

المدصموفندىالمئاجزدكانأيضما.؟.اكله/"ومى.،.الوقت!اذافىوال*مانيببن

الصس!ي!ابخبمرامئالمبحرويركبعصانمنالآنايةا.انزاكبمقيلزل

..")98!خالهفو!)النق

؟.*اضي*

ب62!لأصن6ب:!مإلما!هاتابىيح:هاصرتبن.011بزأجيههـدث..ا!سير)مهـ(.

المصبرية.االنهضةط"

..37601.لأ.ألأ"،"37.-:افهجنر"ئ.أ:بعاالزا؟الةرنفى.الحضناوة..الاقتحلاجه8(.""0الأ.؟!.ا.
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أ!رفوجيعوة

الى:ترجعأبوابفىصينةالمصارفهذهإنلنأزيدانجورجىلأذكر

ذكرناهكطالزكاة-ا

.ذكرفاهوقدالمزر.ا.عىاالاصلاحواالأفهارتن!ق-3

الفكرأساطنمنوغيرممالمثسعراءمنللوافدينالجواثز-3

بالجوائزأشمبهفىلمدرهبم.أل!فمائةا!لثساعرجائزةبلغتوربما.،والأدب

!رنا.بلنةوإلمتهديريةالتشيبعية

-ا.لمدنورؤساءالمحاهل!المعصحردىبلغة-العمألرو.أتب-4

اختلفئم،المشصفىدرهبم00006صرلأيابمفىالععا!لهراتبوكان

صددةرواتبمكانتالصغار.فالعمال.والأعمالى!الععمالىباخ!تلاف

فىسعيبنا!لفضلزادهاحتى،النسص0فىدرهبم003علىتزلدلا

تكاثرمنكانمااثرعلىالرو.اتب1منزادهمأجطةفىالمأمونأيام

.الفروة

زادهاحقىالمص!غمارالصالكرواقباللكفنابافبهروا-5

-المجرايات-اليوصةبالأخرجةإلمعمالطعنوبمتازون،سالطبنالنهضلى

نصمأنمثلالأيامتالكفىشأن!كانونحو/هبموالخطباءاءفالثسعرا

.لاسترضائالأموالالخلقاءبذلطاذاغر.ابةفلاالبومالصمحاءة

الباشة،الدولةمحدثاهتطمنو.الوزارة:الوزراءرواتلبا-6

.والدولالعصورباخقلافقخفنلفوكافت

الراثسدينأهامفىا!قاضىراتبكان:القضاةرواتب-7

أصةبنى(يامهىارقمقىثم،الحغطةمنومؤونتهانلالمصفىدرهممائة

الدم!ئة،فىدببئارألمفءه!"فصرقاضىراضبفصاراالرو.اقعبطسائرضلى

فىضاعدثملمالشمصفىدبنارا03الىالممباسىانمنصورعهدة?بط
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فىعادثم،دببنارا037!ىاليشصفىدرهم004.انلىانمأموقعط

السنة.فى.دينارألفالىطولونابنأيام

درص!آلافستةبكزلأبىفرض:و.أهلمالظفاءأتبرهـا-8

فرخ!!يهم4اد00بفدعلىالذيلىإلدولةمعزاستؤلمىفلما،ا!لمسنةفى

يدفعهاكانقلماولمكنهلنفقاتهيومكلدرهم0005المدم!عتكقىللخليفة

الأممهب!محندجأريةعأدةوأط!للطوكالأعطيةوفرض،الميه

هىم!عيفةالمرو:اتبطتلكتكونأنالمتمدنةالد!لهفىوالنالب،لآن

1091تماتيااصز

بثسخصأ!ال!الميعلقةالمو!ينأى:الخليفةحاشيةرواتب-9

.الخاصو.الحرسواللحجابكالأطباء-المدولةبأعمالوليدم!الحنليفة

حثنىنقصتثم!صةبنىأوائلطتضما!ت:الجندرواتب-01

فضلاائراجكللجندىالدممنةفىدر.هما034المأمونأببامفىصارت

الراثسدينأيامة!المجندىاتبهرا3انو119(غزااذاإلمغانممنحصتهعن

أمبةبنىإيامصارثملمالدمعنةفىدرهم005و003بينبتر.اوح

.vnيفدوا!ألف

الاقدممادية:والطري!الاسلام.

الاسملامأن،الاقتصادربلمنءيفينذىلمبمواضحابد.القد

علىلالدص(طاللاؤمةالاثتدضاديةااسم!اوضع.ينفلولم،صكاملفظام

!اضصاديةنظرياتمنظصماكلتفوقوهى،إلحكمنظاماستقرار.

.ا(نصارىفلاسفةقروهكماالآناحتى

الاضضسادعلفاءمنواحدهو9-أوسترىجماكالأس!تاذقال!

فىمحصورأليصالاقتصادىالانماءطريقان:-ارزببئا!لبالمقرنممعيى

اقتصادىمذهبهة،لكبلئ!الاشتراجمى1والرأسمالى1:رهـفين511المذبين

ص2بالإهسلاسى.االتملنذ،ريخ)091

.1461صالمرجعنفدس)29(.3؟أص!"الدمسابقالمر!ع119!
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فد؟قرر.كتابخاأصمدروفد،الاسبلالممىالافافصاب.ى.المذهبهو،اج!حراإثثا

ترجم!"،"ا.لإققصادب"االمتنصةوألاب!بلام"بالسمهاوبر9إحقيقةاهذه

!"..الطؤيلصبحىمبإلالنمرندمميةمن

لفيتسى01المدسسنقتحرففيؤكده.ما.وهذا،غيرهعنمدسنقلىنظاموهو

،للد!فبمماصميزطريقمأرسمالاسلامان:يقوكاذ(!شارلراي!موهد)ز

:"قاعدتنينايقررإلمقوزيعمجالفى.فنهو

الدولةتكفلهمق!سبى.الهـ!كحق،لجعساجيلئهئئعالم!3ابئ-ا

.إ!.،.!.-.مردلكل

ىذالمنبمدبدبالمفقاوت.المدمعماحعدممع،ل!ع!لهتبعاللكل-2

.ااالكسبولحرصاوالدخولىالفرواكتا

صوركافةويج!رملم.المصلىيجعدالانلاججعالطمىؤهو

.)م9(طغلاللالتا

المقحئالفة:تفؤفلاالثمميب"

حمالطانه!ىلأتئملابلنمفحدمعد"اقانثممبوطيةنالجيرياائحننممى"الاتركيبآميكلأيقأأثرا

.متميز.ا...ظابقا"!6.:أخدتب!ساري!الزنجيةللقنمعوبأقاحتجديدةبحضارة

والاجتفاضية،المسيالسالبةن!هبمفيمؤثرا.اليومحتىواضحايزالطلآ

ألمحبموعاثمنوجعلى"،انقنبزبرةا!لفبائكا!لبىالحضارةحم!الأس!ملايمأند!لك

ء.الخأ.رخبىانلعالمقننجارتفا.وجعلى،.شعوبدأ.هالمالفزفة"المئعزلةال!ث!ئعبة

ا!.أإ!-ء

!معسنؤىنجخلقانلحياةمممتو!ىمنورفع،افاق!وسعورقد،صيسموره

الذاثمواحئتر)1!والتغزة.اةأعكز.امةا02ثباعه-غلى-.وخنلغأرقىاجفضاغئى

-.هـ.،.،.أ!هكربن.ااحنز،ابم0و

.11001?!.،!،.ءأ

"الخمر!"بم"وأكلوخرم،وألكتابةالقرا!ءة01ذخلمعلىالاسلامحثلفد

إ!ن!؟للذ؟ذ،ر!نصدافهوأمط!الدئة.:الاسلاممىالاثنصمابى!:أوئظام)39(

.4صب"شمكتتمبة51-1،ص:إير!ماد!أح!كدا-وفتمحنىالعمسال
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واأتاحممالوحقنمببةالمماداتمنذ!لكوغيرغبالمثأرالأخ!وأ،البثسرلحوم

.11"9(حرعالمفىحراموأطنايصبحلأنا!رصةالسودا!ثىلنلزنجى

وضسكلاتها:الغربببةافريقياعنيتحدثكتمابهفىموريلىكئبوقد

يففدأن5نبجيرياأهل!طظروجهةمن-يتطبلاالالحملامأنأ":فقالط

،الاسملامفىالمدخولى0يصحبلاشىءذلكلأن،قوكاي!تهأحدفم

نفوذيقوض!هواولاالاجتماعيةالحياةفىانقلابيةتغيرأنطببسذلزمولا

الاسدلامالىا!لداءىبينهوة!اكولميممعت،الجماعةلمملطةاأوالأمسرة

وكلاهما:1إللبماأمام-ثظويالاعاإم!ا-خمدمماوفكلأاهما.اليهوالمتحولط

.واحدةأوضأب!ناءمنكلما!/افريقى

فىالدخوليدثىولا،عمليأأت!نفيحفينفذالالهسانىا.ل!نا.خىومبدأ0أأ

الاجقماعة،وحبإتهواأمسرفنهصمئوفهعنغيهال!اخلاينصرفأنالاسملام

يعجبلامنهناكو!ليعمبى،الأصلببر1بلادهحكاملدمملطانامهاحفزإعنولا

عافة.افريقيةممملمىبسلوكبلووقارهالنبجيرىالمدمعلمبعسهلوك

بالبجندم!أؤاعززوباللقوميةثسورعنلتنماليعامةالرجلهدئةوان

بثصر.جصباولكقناالاكرع!ني!ثلفمناكلاان:يقولىاأنجهالمدكوي!دلي

!ليؤثربببةنوالمبنيجيريافىالميبىمهنشىالذىالاسلاماتتثميماروان

بهبقصلون.الذببنهؤلاءالاسملاموي!نحا،أجتفاعإتأثيراخاصةبهمفة

يحرره؟،بهالمحيطالعالممنالاتدممانمحأ!نةعنأسمىوقكرةأرقىءةزلة

.)ما(اقبهالخراالأوهمامربقةهن

*!**

المغاوب.والمئفمارقفىملاموا،لى78صلاموالاسىا!،مدنترقونا)49(

.11ص

.30001حمىوألمغاربالمتنمارقفىا.،سلام)59أ
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ضكاملةصصورةالمىالنصارى.فلاسمفةبأقلاموصلناقدلنعلنا

أبرز.وكان....الآربعةأللفصولنهذهفى،(الاسلامفىاللحكبمئظام(،لى

:ا"ا(اعاق!يراصورتهما

والمتوسع.النمولملدولةكفلالمينظامهذ(1أنهو:الأو!أ!فى

جامعارباطابطظامهالاسلامظلطبينهاالمخلافاتدبتعندماوحقى

الأ!أشالمدممتث!سقوصلوقد،أبنائهامنالمدمسلملبنيةحافظالثعيم!عوبها

ثموالب!ذيةوالمنصرانيةاليهودببةفىتقلبوقد.،فايدمبى.لميوبوللدلأ

إلدولةاقامةأنا!ى"الالمملامركبفىوالممارسةالمدر:اسةبعداستقر

الاوفكانولاالعلمافادبئ!معالاقفاقببمكنلاوأفه،واجبأمرالاسملامية

واأنالأخهاشق!1!المقإنؤنصالعامةالمصلحةيمسمىمامجردالىالتثميريعمى

الالصلمزمشرببمة!في.هاللبنلماميةلاا.لمممعادةطريقهؤوحدهالاسلام

ت..ا.500.الانسانمطاالبب!وفاء

اعواأنوالمخلافة.عن.المحدببثكاني.أذ9لثدا"الثاهىافصلفىومى

نأكالفالعرب:ءنصارىوبعضالمدممتثرقينبأصتلاماستبانولنهببهلايةألو

ئةبابوهىولاطلقىةغيرسلطةالمخلافةوأق،ودوالةدينملامالال!

مىا/بدمععيالحمةفالرشفة/أحلإمفنيكونفاكأكملهىوائما،مرعوئيةأو

"لامالال!أنوكيف،نظربتهنقائم!غ!برمن؟الاج!ماعىالعقدا،تصمور

الثورات0ا"إقحنزاطريقعزلمالسملطةعرشبتبوءيدمممحلارزظامهفى

اهير،للجماالمخداعطربورعنوالام!المفئوييةأو،انطائفببةأوإ،العسكرية

أبرزتوقد،و/اجباتلهوحدد،وثسروطاصفاتلمللبفةرسعمانماوا

الاسلامفىالمبايعةنظامأنكيفالننصارىمنالل!كرفلاسفةيراعالت

كالحتطالخلافةعلىأتاتوركثورةوأن،المعاصى!ةالحكمن!كل!ضهلن

انظم..:اعةالرر1(1)
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.البنسريةعللىبل!،وحدهالاسملامى.الهعالمعلىأوقركياعلىا!لاث"ؤما

الامسلاجمةالخلافة.لاعادةالمقترحةالصيغةبدرالنتات!تناول!اكما،كلها

نئلخصالتىأللتخلفوعلةوالترقىالاسكمعنالملثاموأماطوا،الراش!دة

هالاسلامنفاءعنالبعدفى

انلولايال!طمنألمواعطرحمىمففدماكانالاسلاماأنعنأكمسس!وئم

والامأرة.((سبتيلاء.وإلا،الانفويضقا"العامةالافارةوا،العسهكريةكالولاية

الجندوثكنانةالمجفديةنلهظمواوي"ا.والععملطانوالوزارة،الحناصمة

بكعلوالإتصعال!اببربد.نظامكانوكيف،!الم!ئوعةأشلحت!لهموكأئنا

يكونماكك!مللمظاموجوبعنينبىء.مماوأفلاليمها..ا.الدولةأجؤة

تعاونه؟التىالحكم0ومؤسععطتللحماكمأسنظاما

القضاء1قطورالمعمنفسرقونتناول:القضعاءالرايمء-الفصلوفى

كم!اال!كنفيذمةالسلحلة!عنبهينعزللااستقلالاتقلالهال!4واالاس!ملامى

هسوكمااليتنفبذية11!لدمملطةتابعةتجعلفاولا،مونتدمنكيونظريةتقؤلط

لوضبمصلامىالالهالقضاءسبقبينو.اكماالمدولبعصفىالمتبعالنظام

ونمعمخصية،ا!لقاضىاختياروثمروطو.المحكمةالقضاةوصئةاق!اضىااصولق

المنحرفنينةحكامهاهن21لرعيهبجمىالذىانقاضى

ذكر:المامالما!واا!الو!ة11ءاثز-ا!كا،!ىالفصلو!ى

فرالعامالمالنثسأةروب!ببنواالاسلام0عندرسموهمائسرقونالمععه

وأنهالمجزيةونظام.".هذألمكأينمنوقانون،المرتباتوالإم8الاله

ومن،المرحمةواالاجتماعيةاالعدالمةروحالاسلامفيههفيخقإببمنظام

الاداراتالحدهثةبلغتناوهى،وا!ل!و.اوين.الم!الىبيتعنالحد.بثخا؟لط

يكنلمموأنه،نظامهفىالا!عملامأصاللةثكتشف،ال!ئاتأواالمصيالحأو

عقالنهايةفىدر،اسةكانلتثملميدمممعهلماالببغاءترجمةمرزجماأوهنقولا

عنوحديث،العامةالايراداتواالمدخلوجوهذكرب!عداللصرفوجوه

لملدولةالمالميةالدممياسةمنكانوكيفالاضصاديةوالنظربإهتطالاسلام

المتخلضة.الثممعوبتطويرصد(وضعالاممملاصة
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اأسلمممنأوا،صسلمينغيرباحنينبأقلامالأربعة.وهذة..المفصول

يد!فكصةالا!مى!لحقيقةثسس!هادةأقوى،امللىع!دةفىتخبطب*د

.أنبتجما!أالرنأ!رايجطوفأوايفكروتهالمذببنالمعمعلمينمن"الممعقفربين

..وقالحونتضيعة،!حكمأخاإق0،ودولمةدين،وقيادةعبادةالاسلام

أاليدنفلك"،ايأهالاتصدو!ا!ل!!مر،نلهالاالحكمان)«اللهدينفيبلق

.،(11(يطمونلاانثاسى!!رولئىايقيم

طرحهعا3ثرت000المدمملمين0أئمةمؤلفاتباطنفىاساتدراوهى

الععصراهملأيف!هاحتىا!لحدبثطالعصرثقافاتيكفنونالمذينب!لغة

..بمق!.عمبر!!المؤلفة.ائنىالمحوف!علىدربةن!ليممستممهتالحديث

?Rماتالمر-ل!نومسلكهااللهالميهاسميانمحة.ندبناالمقونمبداخةاللدينرض

مناطهفيض!،له!ليبيققومهبلالممانال!وس!ولى.مقأو!عملناوأط)،.لم!قبلنا

،01((21،الحكيماليضيبنوهو،دثهمالاء!ىهـب!ضمماء

.سلا.**
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افراجعجحأهم.0

طبح-المقملطحىا-ماكنا9ام!عرفة.:".يفىالققاسعيمأحسن-ا

.م.دلإا77لإ؟ن

ة..الهاوردى1-اللسلطمائالةايلأحكامإ-2

طبع-غلالبامحهد..د-المغاوبوأالمقنمارق1فىالاسلام-3

ةالقاهرةتذفجميعألترأثدأر

محهد..دترنجمة-ثسمقزب!اول-إية.الع!االفدقوةالاسلام!/1-أ

،ة،.ؤ.هالةمكتبة-هئنامة

ء.مصرمطبعةط-الفضل0يلأمى-،ا!تجا!رةممحالم!من.الىالائنمارة-5

..ص31ا1لمصكام

.القاهرة.ظبغ-أنزيداجورجى-لملأمىالإل!.التفذناتاريهح-ا

01209106091-.

-.بزوكمانكارك-"الا!سلام!ةأاللفم!عوبتاردج-7

.الطالرىجررراببن-الظبرىتاردخ-!

المصرية.النهضةطبع-ها!وتت.!.؟نثالشر!-إما!معااتاريخ-9

ممم!كويهةابن-إ،ممادجارب-001

الضتافة:انقماهرةطفي-فعاجليرىالهـراد.-ملامالاكلىتفدممعير-11

..لاهصمملاميةا

منز-ادم-الهجرىإ.الرابعالقرنفىالاسلاميهالحضطرة-12

.ريدةابه!ا!همادىاعبدمحمد.دترجمة

يولهصفده.-اأ!تفنحىجفقنو؟مه.المد-ز!ردةالحلول-13

هبة.و4مكدنفصر-القرضاوى

.9091عاماوقاصكأةطبع-ا!ثصا!بى-الخاصخاص-ا؟

.غوىدىطبع-ت!امة-ا!خراج-15

يونمعف.أبو-الخراج-16

.أدمبنيحيى-أجالخرا-17
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9--مور

.المقريزى-ا!ريزىخطط-ا!

..بالقاهرةالكتبدارطبح-الثلثشندى-ا،عن!ىإصبح-91

نبيلد.ترجمة-!يعمىبرنرد-11،وسطالنحرقواالفرب-02

..صبحى

(الكرمابىبن.أحمدبقعلىاالاثير.ابن-الثاريحفى.الكامل-21

ايرم!ودربيه.الطب!عة

ء.البدقى-والممساوىءالمح!اسهن-22

v'-ا!!برالاماع-اترجمة-نينيه.ايقين-اللهرل!مولىمحمد

.محفودالحليمعبديغالث

*ورولمجة.انطبعة-انسعودى-الذ،هب11مروج-24

حوقل.ابنا-والممالكالمسالك-5؟

.والاسلامالمع!عؤثعرقوت-26

.1881لدنطب!ة-دورىا.ا.ب.ر-اهـيس.القوا"إحق-7؟

منصىورترج!ة-تايسليوبو!د-الحفمفىالاسلامصهاج-28

..الخاممسةالطبصمة-ماضىمحهد

محمدد.-واهدافهمبلائه-الامسلاأافىالا!ضادىااننظام-!2

مكلتبة-الك!-رمعبدفتحى.دوالعسمالأحفد

..م7791،كل7913-سنةوصس!ة

http://kotob.has.it



بطال!مائحي!با

ه!..هأ..01)0.؟ة..لمت!دالةا

ألاهممديةاللرلةئمؤ:الأ!لاالض

"7-32)

الظلث)القرنئ!ههايبماحثىالنبوةامن"إ.ا(لاسد!ةأالدولة

...وسعلمعلمةا!له!لىالنبىعهدفى

.....اثع!ل!الراالخلفاءدهدفى

ة.4......".أممةبنىعهدفى

ة.....االعباهع!يةاللولةفى

ة.....الدويدتعصرهى

ةالميس!بم!شمحصيهأواالاسلا!11علىإلإفيثسامالرهل

.ة.....عزيزبكلالميسلم)فئداء

هـ...اتصبوتنع!بانالديوانثعأة

ارلايةوانواعالخنة:الثالىالضل

3131-58)
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....ة.ألبابويةوإالخلافهبينالعبعلطدة

.......،..ة01الخليضة0اجبمالتو

........005الخلاههتمعريص

....أ.الوضعيةا!انظموبينبيفهناالفرفما

...ة..للخدفنةالترفسيح1صحةشرؤط

.........،.ا.الخلفمماءجايصة

...-.005الخلافةأئةورابدعة

.........1.،0المبايدهه1أئز؟اف!

...0.1.+.0105ألبيعة0لعين

.!......!..المايلعمة0صيغةتطور

.هله.......0005المعهد

........1..50الخليفنةمظهر

.0005.+.....الخدفهاتشارا
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11!عفحة

.....الخلافةعلىأتادكأركثورة؟ذار

....-...ونث!ائجه!اانثورةدوافع

...."..ة.003."..الخلافةفقكنةولةLمر

.،......االأزاهرفننووخ.01غلظة

.ة....اثيمدةراخلافميمااسعتع!اكةمحاولة

..فيإدثبدةالييرإللحئلإفئإ.الثطبماحدؤ(1ءإالائجليبر.امحاولة

01،.00:.االجثل!ةأللخلافةالمقترحةا!يغة

.!.؟.الاسسلاميةالخلافةضياععنئانتمآماذأ

....ةأ!تخلفواعلةوالترقىألاسملام
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6..أ.."...ة.ة....".ألعسكريهاعد.االقواا."الجند

62..00000.ة4.إ-،.-....ء..ألع!امةالامارة

..؟6.........6ةا..،..!..،..الثفويضىامارة

0000036ة.؟ء.بر.0.ا؟،ء...،.ا..الاكممميلاءاممارة

00000036ةة!".!....."الخماصهالاهإرة

.-.9لأ04.!.......لم..الوز)أزةائمثنأةطبالعه-لطبعهاوماالوئ!سارة

؟لأ...ة.ه..ة)..ارةال!زاوظيفصعةتطوبى

056ة.ه..!.......-التفويضوزا.ارة

.،!.6.6:................0005المدفدوزأبىة

00066ةة.ا000000005010.-الالعبلطان

دلإ6!.،.......هـ.ا.ألعازوواايلأصر

!68!و.0000001!؟.،..-.*..ءأ!خر)اجوصناحبالدنركزينة

....ة.5"....ا.5وتوال!ع!همااالخندلة
07-ةه..ا"...،..لم"01
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القض!اء:الرابعالفصل

(؟871-12

.....ا!سيتقلاسلهوأالقضاءلطور

....ة.وهثيابتهالقض!اءجلال

...:.الق!اضىمفصبمنالشهرب

.ة.ا!قهس،ءمف-بأفىالمرإنتولىهل

........ماضىاوتأجر
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ء....الممحلفيزاانينوفوا/الشصهود
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!1؟251-8)
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......والضلبمعلديئانائةصلىالزبىع!فى

.اة...005الث!حيدينلراالخلفاءعصر

.......وظيفتينبينث،الجهع!لي!تبالتقانون

+.-..-.....أا.لأهذألكأبنمنقانون

..ة.......الاسلامافىالجؤيه

.ة.......الجزيه.فرضمنالغرض
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المثروعة.ضيهرالضرائمبا

.....الجبماي!ةمحلار

دخيلوفارهعىا.ىروماظامالا!جاء

..ة.،.الفصععب!الها!ه

.هالوطنىالقرض

....وأيلأمراءثةا!لإمخصصك

!ألظلجفدة.وخزانة.اف!،مالمسال

.000.5أثالصراديوان

:آلتركاتوضرائبانا!ديوامنثععأ

((المصادرةالأموالا"أ+لمظالملمحيوان

.01المص!ادرةفظاتمنثععأكيف

.00.5المصادرهلكغمدف

.4....المص!لارةمزايا

..الهما،موا.المصساثرةضعالذينمن

وصرانيها.ا"لاسلامفىالم!لاحة

.".....الجيركىالقفتيفعى

هـ.المعدامللهال(الصرفوجوه

...الاقتصاديةا!فظريماتواالإسنلإم

...المثخلفه!.الثعععوبتطوير

.......خاتمة

..05ةه.إلمراجحأهم

../..ألكابإ!حتويات
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كنبلل!لف

وأصوله:الصهةى

نفد()أفهههكهماألاسلاميةاللضيعهفىالنلىخ5

؟هـ،ذا..االمترانفىفسخل!.

ول!..،لهحمةفتمهـاالملمطماتبفيرالزواججريمه.

وأصوله:التفلمميرفى

اننلقرالعصريةتفل!براتهفىمحيودمصطفىقنحطحات5

المخرانصورهمكهماا!اشن.

!نجدهو"!كددودىالم!بجمن11،ربعه-دحاتالمه5

الالهمعدمية:التربالةفى

-لملأمىالالىالتصوركطالمراة5

الباديةباحثةعندالعهسيةالم!سإمة.

وص:"حكعتبه

وهبةم!تبة

وصبذمكذبة

عذصاملاا

هبةومكؤبة

الاعتصام

وهبةمكتابةة

الأنصاردار

.-يلاهـكأ:والالهاليلسالالهمىاتاري!خاةكأ

الاعتصام!؟البناحلمعنالتنحهالدانخيلهـلماذا

الإعتصام؟ا،تهامق!نصفىانناصرية"

بأمرد،،بإطمىاندب،نا-او"تمخلةدارسععدبتعهير:وحدهسمميج5

اللهلثماءانقررسا

المقعالعبثألاسعذ،ذالكبيرالبحأثةمؤلظتنتنروهبة!كئبةتوالى!

بأ!مالا!ملام))دملدىطةفىنجيثهاومن.التعريفءنغنىوصث.هىالجبإ

:((النصارىةلالهممفة

،سمهواسم!الدين!وملستعقبلهل!-لأمأن!ذاتاله!

وعباداتهالالهمملامدةعص"

التضمبر:وةشا

يول!فلهسورةف!اهـتأملات

الملكسورةحمماتأملات.

ق!ر51لهىهـرةفىتأمملات.

الل!رفبأية"نلم!وخلا"
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